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SVEIKINAME NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ! 
SOVIETŲ SĄJUNGA 

PRIPAŽINO PABALTIJO 
KRAŠTŲ NEPRIKLAUSOMYBĘ 
Maskva , rugsėjo 6. — Pir

masis veiksmas, kurį penkta
dienio rytą atliko naujai sukur
toji prez. Michail Gorbačiovo 
vadovaujama Sovietų Sąjungos 
Valstybės Taryba, buvo tai, kad 
ji pripažino Lietuvą. Latviją ir 
Estiją pilnai nepriklausomomis 
valstybėmis. Amerikos lietuviai 
tą žinių išgirdo iš ryto per visas 
radijo stotis. Žinių pranešėjai 
ka r to ja , kad ta i i s tor inis 

momentas, kulminacija pradėto 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
darbo, kad tai pagaliau atitaisy
mas didžiulės neteisybės prieš 
šiuos kraštus, kuri buvo jiems 
padaryta, pasibaigus Antrajam 
pasauliniam karui. 

Penktadienio popietę jokia 
raštiška žinia iš Lietuvos dar 
nebuvo pasiekusi Draugo 
redakcijos. 

Sovietų Sąjunga 
pakeičia valdymosi 

sistemą 
Maskva , rugsėjo 5. — Paga- tas. nebūtinai M. Gorbačiovas. 

liau, pasiduodami prez Michail c sumuodamas visų šių daly-
Gorbačiovo spaudimui. Sovietų kų poveikį Gorbačiovo rolei, 
Sąjungos Liaudies Deputatų Schmemann rašo: „Ponas Gor-
Kongresas ke tv i r t ad ien į bačiovas. kuris išliko po per-
nuba l s avo valdymo galią versmo tik tam, kad vėl 
perleisti naujai vyriausybei, atsirastų ant bedugnės krašto. 
k u r i sus idarys iš Sovietų jam grebiant netekti veiks 
Sąjungai priklausančių res mingų (valdžios) kontrolės ran 
publikų prezidentu. kenų. pereinamam laikotarpiui 

Šis veiksmas, anot .V,u York išėjo su gerokai apkarpyta galia 
Times korespondento Serge 1( pavaldus respublikoms — 
Schmemann, iš esmės tik pat mažiau egzekutyvinis preziden-
virtino. kad sovietu dominacija tas. negu koordinuojantis me 
respublikose jau yra visai nedžeris". 
išnykusi. Pagi indinis poveikis ..Tačiau vien tai. kad jis iš viso 
naujai sukurtų centrinių struk- išliko, jo patyrimas vidaus ir už
tūrų, kurias patvirtino Liaudies sunio reikaluose ir jo jau 
Deputatų Kongresas, buvo tai. įprastinis ryžtas, kurįjįs parode 
kad suteikė plačiai siekiančias Kongrese, siūlo galimybe, kad 
galias krizes atveju, kurias gali JĮ? pasirodys turįs žymią galia 
naudoti naujai sukurta Valsty- naujojoje Valstybės Taryboje" 
bės Taryba neapribotu pereina- Juo labiau, kad respublikų 
muoju laikotarpiu. .Šiai tarybai vadai turės daugybę problemų 
vadovauja prez. M Gorbačiovas savose respublikose.de! kurių 
ir jai p r ik lauso Sąjungai neg lės daug laiko skirti šiai 
priklausančiu respublikų vadai, tarybai Tad Schmemann mano. 
Už jų stovi iš esmes jiems kad Gorbačiovas greičiau bus 
pavaldi legislatūia ir Tarpres pagrindinis koordinatorius iš 
publikine Ekonomine komisija, užsienio Sovietu sąjungai tei 
kurios uždavinys - tvarkyti kiamos pašalpos. 
Sąjungos ekonomija. Gorbačiovas savo pasisakymu 

Perleisdamas valdymo galią parode pasi tenkinimą, iš 
š iems o rganams . Liaudies Kongreso išgavęs šio plano 
Deputatų kongresas faktiškai patvirtinimą. ..Nustatydamas 
save panaikino, nors iki šiol jis principus ir mechanizmą pe 
buvo aukščiausia valdžios in- remamajam la ikotarpiui , 
stancija. Tuo jie taip pat padėjo Kongresas padėjo pagrindą 
pagrindą daug laisvesnei Sąjun būsimai suverenių valstybių 
gai. daug laisvesniems respub sąjungai. ...Tai istorinis m<> 
likų ryšiams su centru, negu iki mentas mūsų valstybes vysty 
šiol buvo. Pagal naują sant- mesi", pareiškė Gorbačiovas, 
varka respublikos turėtų vyrau
jančią role. nustatant jiems 
pavaldaus centro politika, kuris 
ir toks galėtų reikštis gerokai 
apribotose sferose 

kongresui pasibaigus. 

Plane mažai kas definuota 
Tačiau patvirtintasis planas 

Kokia bus Gorbačiovo galia*: 

daug ko nedefinavo Nedefinavo 
naujosios Valstybės Tarybos 
galios apimties, funkcijų ir 

Tačiau dar lieka stambus neapibrėžė VT veiklos būdų. 
klausimas: Kiek galios turės palikdamas visa tai respublikų 
prez. M. Gorbačiovas.'Nors kol vadams išsiderėti savo tarpe 
kas atrodo, kad jo galia yra Nenustatyta kaip respublikų 
žymiai apkarpyta, gali pasi vadai bus atstovaujami Taryto 
rodyti, kad jis turi didelv galia. )e. kaip dažnai Taryba rinksis. 
Valstybes Taryboje, ypač. jei a r Tarybos vadas Gorbačiovas 
respublikų vadai skirs daugiau kuris vis vien labiau links i 
dėmesio savo respublikų vidaus Maskva, galės pats valdyti, vis 
reikalams, rašo Schmemann. pasitardamas su Rusijos prez. 

Pagal Kongreso nustatytą Boris Jelcinu, ar turės kiek 
tvarką, legislatūra ir naujoji vienam ėjimui gauti visų 
Tarprespublikine Ekonominė respublikų vadų pritarimą 
komisija susirinks nevėliau 
spalio 2 d . ir greičiausiai aikurs Senoji sistema palaidota 
komisija projektuoti naująja Šiuo rezultatu džiaugėsi ir 
konstitucija Tikimasi, kad datmelis Kongreso delegatų, 
konstitucija nustatys naujų kurie ilgus metus kovojo prieš 
r ink imų tvarką ir laiką, monolitiška, represijomis val
kūnuose butų renkamas nau- dančia sistemą, kuri ir jų kraštą 
jasis Sovietų Sąjungos preziden- buvo pavergusi. Jiems ši išvada 

Kai 1988 me tų liepo> mėnesį šimtai tūkstančių l ietuvių susirinkt Vingio 
parke viešai pripažino okupanto vergove ir ryžosi būti dorai?. įsukimai? 
Lietuvos va ikais , ku r i e priešinsi- okupacijos reiškiniams \ ; - -•• jos for
mose, jie stojo j nemaž inama kelią laisvėn ir nepnkluusonjvben. kuri<i 
kiekvienas d r a m a t i š k a s posakis pasauu stebino. 

Šioje nuotraukoj ' - lietuviai, susirinkę Vilniaus katedros aik>*.<-ie 198y 
m. vasario 16 d vakarą, pirma karta pookupe* ĮJOS v iešai švenčia i letuvos 
nepriklausomybes šventę Ir to i jo»6 nešė, pa.-iskelbiant laisva. 

nepriklausoma valstybe, aukojantis, dirbant, kenčiant ir mirš tant -
nenukrypstant nuo savo pasirinkto kelio. 

Šią savaite, vadovaujama prezidento Vytauto Landsbergio. Lietuva 
pasiekė naują savo laisvo gyvenimo etapą: viso pasaulio kraštai , net ir 
buvęs okupan tas , pripažino Lie tuvą laisvą ir nepriklausomą 
Džiaugdamiesi su Lietuva nauju pasiektu etapu, kar tu >u Lietuva ir me

ilau dirbti, žii .. nis po žingsnio kurdami naujos 
prisikėlusios Lietuvos ateiti 

Ekonominio 
atsikūrimo darbai 
Lietuviai ryžtasi aukotis 

Vilnius. ..Niekados net u 
rėja u tokio malonaus darbo kaip 
šis", pasakė Arvydas Zabaraus 
kas Jis buvo vienas iš šešių 
vyru. demontuojančiu raudono 
marmuro pjedestalą, bolševiku 
revoliucijos vado Vladimiro 
Lenino statulos. Paminklas 
dominavo Vilniaus centrinėje 
aikštėje metai iš metu. pako! 
buvo nuverstas po nepavykusio 
sąmokslo rugpjūčio mėnesi, ir 
Lietuvos nepriklausomybė tapo 
realybe Taip rašo Just m Burke 
savo straipsnyje i ugsėjo 3 The 
Christian Science Mon 

Daugelis lietuviu čia dirba. 
pašalindami liekanas prievar
t in io į jungimo i Sovietu 
Sąjungą. Bet sugriauti sena 
galbūt atrodo lengviau, negu 

buvo to- sistemos palaidojii 
i aso Schmemann. 

Bet galas neatėjo lengvai. 
Ketv i r tad ien į , p a s k u t i n e 
Kongreso diena (iorbačiovas jau 
pasidarė griežtas Jam iš abiejų 
pusiu sėdint Jelcinui ir devynių 
kitų respublikų vadams, jis 
griežtai p a r e i k a l a v o , kad 
Kongresus įvykdy tu savo 
paskuti ii paruoštu kelia nau 
jai erai. 

Nebeleisdamas niekam toliau 
argumentuoti ir pareikalau 
damas tylos ir susiklausymo 
didžiulėje kongreso salėje, 
(iorbačiov as i - r e ika lavo 
teigiamo balsavimo rezultato 
vienam punktui po kito. K.n 
pakartotinu balsavimu Kon 
s,i- vienam punktui nedavė 
reikiamos dviejų, trečdaliu 
daugumos. Gorbačiovas pareis 

statyti nauja 
Pradžioje, daugelis lietuviu 

sako. kad jie dar nesijaučia esa 
visai laisvi, nors daugiau negu 
30 Vakaru valstybiųjau pripa 
žino Lietuvos. L įtvijos ir Esti 
jos šalių nepriklausomybe-
Lietuviai, atrod vis dar stip
riai pergyvena sausio l'> ;1 
žudynes pr ie \ In iaus TV 
bokšto, kur buvo 13 užmuštu ii 
šimtai sužeistu kai sovietu 
kariuomene įuo- puolė. 

Dar vis egzistu a galimybė 
provokacijoms" -akt) Laima 
Kinderiem . ~ -'u katino 
,,,, n ės d. I is vis dar 
tebėra, ir aš •••• • esiu laisvai 

kvėpti, kol »'išeis" Sa
koma, kad OMON irba ..juodo 
sos berete-" yra -skirstyti ir 

ke ultimatumą ..Arba pri 
imkite šj punk r galėsime 
šiuo keliu ženi toliau, arba 
ieškosime i tsakymu". 

Anot Schrro -J'- neadš 
kmo. ką tai n i be tkar tusu 
Gorbačiovu - 1 respublikų 
vadu rūstūs žvi jsniai (deputa 
tams) dav -"• k*d šie 
vadai yra na " valstybės 
valdo-. su >e Kongreso 
pritarimo ->> punktas 
praėjo žymia dai urna. 

Š i o p u n k t o b :V '-Tie pares 
kalavo dalyvaul Estijos ir 
Latvijos deputa* nežiūrint ju 
\ ilstvbių nepnk ausomybės 
I M t u va i -i Kongresų visai 
nebūvi leputatu.ko 
jį J >at pradžios 
s a v 1 v i s i ška ne 

priklausomybe 

Vilniuje ju nebeliko. Bet žiūrint 
i barikadas aplink Lietuvos par
lamenta, neatrodo, kad žadama 
jas greit išardyti. Gelžbetonio 
blokai užstoja pagrindinį įėjimą 
i parlamenta, ir spygliuotų 
vielų užtvaros apjuosia visų 
pastatą. 

Ekonominiai sunkumai 
prasidėjo 

Sunkūs laikai numatomi Lie 
tuvai, kuomet ji pereina prie 
kapitalizmo. Jos industrine bazė 
yra maža ir maisto produktai 
yra pagrindinis jos eksportas. Ji 
taip pat beveik visiškai priklau
so nuo Rusijos energijos resursu 
•Jos ekonomika jau dabar turi 
sunkumų. Vilniaus parduotuvė 
se maisto y\\\. bet nedidelis jo 
pas i r ink imas Vartotojams 
paski rs toma pagal talonu 
sistemų, kuri buvo įvesta 
rugpjūčio mėnesį. kad 
sumažintu prekių trukumą. 
pradedant nuo radijo aparatų ir 
baigiant kilimais 

Daugelis valdžios pareigūnu 
vengia pasisakyti, kokia 
bus to perėjimo kaina, bet 
Eugenijus Maldeikis, vadovas 
Ekonomuos skyriaus ministeri 
joje. kurio uždavinys yra refor 
mos ir iu strategija, pažymi. 
kad įžengimas i kapitalizmo ke 
lia pareikalaus 2 bilijonu doi 
..T.np pat būtina pakeist' ir 
mūsų galvosena apie ekonomi 
ka". -ako Maldeikis 

Pi rm ie j i žingsniai 
Pirmas žingsnis bus panai 

kinti visu kainu kontrole. 
Valstybines nuo avybės priva
tizacija ir įvedimas Lietuvos 
valiutos, bus sekantis žingsnis. 
Tos priemone- gab -ukelti 
/Minus socialinius pakitimus 
-ako Saulius lVc lulis. -k\ 
viršininko pavaduotoj 
gijos ir reformų klausimais 
„Tai gali huti netgi bl< 

negu buvusioje Rytų Vokieti
joje", sako jis. 

Daugelis pareigūnų tikisi. 
Kad Lietuva gali tapti laisva 
ekonomine zona. tapdama lai
dininke Rytų-Vakarų prekybo
je . . .Lietuva t ik is i tapti 
savotišku tramplynu Rusijos 
rinkai prekyboje su Vakaru 
Europa", aiškina Maldeikis. 

Kai kurios kolonos netvirtos 
„Bet kai kurios mūsų vysty

mosi atramos kolonos nėratvir 
tos. Pavyzdžiui viena iš jų — 
Lietuvai trūksta pinigu grynais.*' 
Pagal Kazimiera Antanvičių. 
kuri- yra parlamento Ekonomi
nės komisijos pirmininkas, 
piliečai turi maždaug 10 bi
lijonu rubliu 'apie 313 milijonų 
d<>l. pagal turistam.- taikomą va
liutos iškeitimo kursą) savo 
žinioje, kai tuo tarpu Lietuvoje 
y i a ir 100 bilijonų rublių 'apie 
3.13 bilijono dol.t vertes vals 
tybinė nuosavybė, laukianti. 

. at i/avimo. 
Lietuva taip pat vis dar 

pasiliks ekonomiškai priklauso 
ma nuo Rusijos. Prieš suyrant 
Sovietu Sąjungai. Lietuva 
faktiškai vedė savo prekyba su 
kitomis Sovietu respublikomis. 
Sulaukus nepriklausomybes. 
Antanavičius sako. Lietuva 
tikisi apie ^0'^ visos savo 
prekybos vesti su Rusija ir 20'< 

v. akarais. Prekyba su Kusi 
ja mainu prekyba. Lietuva 
t u k - maisto gaminius už žalia 
vas ir energijos resursus ..Ži
noma, jeigu ten Rusijoje bus 
nestabilumas, tai tnūsu ekoiio 
mika smarki.u palies, j i s 
pasakė 

K.ta problema Lietuvoje, tai 
gyventoji pr ieaugl io 

nedidejimas. kuris taktiškai 
us nuliui Tai neduoda 

paskato industrijos plėtimui. 
Šiuo metu Lietuva labai pri 

AR VLIKAS 
LIKVIDUOJASI? 

Amerikos Balso klausytojai 
Lietuvoje per rugsėjo 3 dienos 
antrąja laidų girdėjo dabartinio 
Vhko pirmininko dr. Kazio 
Bobelio tartus šiuos žodžius: 

..Vilkas buvo įkurtas 1943 
metais padėti kovoti dėl Lie
tuvos nepriklausomybes atsta
tymo — pradžioje prieš nacius, 
vėliau prieš antrąją okupaciją 
Lietuvai atnešusius bolševi
kinius komunistus. Mes jaučia
me ir savo tarpe esame kalbėję. 
kad su Jungtinių Amerikos 
Valstybių pripažinimu ir ga
limu sekančio Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferen
cijos Lietuvos p r iėmimu į 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos valstybių 
tarpą, ir taip pat su priėmimu 
Lietuvos į Jungtines Tautas, 
Vliko funkcija bus p i l na i 
atlikta, nes Vlikas buvo įsteig
tas, kad padėtų Lietuvai atsis
tatyti. 

Mes esame nutarę Jungtinėse 
Amerikos Vasltybėse sušaukti 
paskutinį Vliko seimą lapkričio 
mėnesį šiais metais, kuriame 
bus apsvarstyta visos detalės, 
kaip pereinamasis periodas turi 
įvykti, ir galvojama, kad pava
sarį sušauksime Vliko uždaro
mąjį seimų jau laisvoje Lietuvo
je ir tada perduosime visus 
savo turimus resursus, archy
vus ir finansus atsistačiusios 
Lietuvos vyriausybei". 

Šiuos žodžius i šg i rdus 
Lietuvoje pasklido kalbos, ar 
Vliko pirmininkas išlaikys savo 
žod). 

— Gruzijos >ostineje Tbilisi 
vėliavomis mojuojančios minios 
demonstravo prie Valsty bės rū
mų, reikalaudamos, kad vy
riausybė atsistatydintų, nes ji 
yra diktatūriška 

klauso nuo techniškai gerai 
parušotu rusu specialistu, kurie 
buvo respublikoj apgyvendinti 
po 19-K) metų aneksijos. Be to. 
Lietuva nelabai turi kuo garan
tuoti užsienio paskolas. 

Bet nežiūrint kaip bebūtų 
sunkios tos problemos, dau
guma lietuviu sako. kad jie yra 
pasiruošę aukotis ..Aš buvau 
pasiruošęs paaukot i savo 
gyvybę del nepriklausomybes." 
sako troleibuso vairuotojas Kęs
tutis Tamošiūnas. ..Galbūt bus 
ir labai sunku per sekantį de
šimtmeti, bet po to. tikiuosi 
turėti normalu gyvenimą". 

KALENDORIUS 

Rugsė jo 7 d.: Gi lber tas . 
Regina. Bartas. Neringa. Rėdą. 

R u g s ė j o 8 d.: L ie tuvos 
tradicine Tautos švente. Mari 
jos gimimo švente. Adele. Ina. 
Gerutis, Daumante 

Rugsėjo 9 d.: Sv. Petras 
Klaveras. O/ana. Sergejus. Ra
mune. Vaidas. Vylius. 

Rugsėjo 10 d.: Nikalojus To-
lentmo. Konstancija. Taugirdas. 

V l i e . 

ORAS ( H K A C O J E 

Saulė teka 6:22. leidžiasi 7:19. 
Šiandien daugiausia saulėta, 

šilčiau Temperatūra 82 F (28 O 
diena. 62 F • 1 rS O naktį. Per 

titgalj temperatūra kasdien 
po truputi kils. sekmadienį 
maža galimybe lietaus, šiaip 
giedra 

http://respublikose.de


DRAUGAS, šeštadienis. 1991 m. rugsėjo mėn. 7 d. 

REDAGUOJA -Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti 4048 W Hlst PI.. Oak Lawn, IL 60453. Tel. 708-424-4150 

ESU LAISVA LIETUVA!!!! 
Ateitininkija, kartu su visa lietuvių tauta, džiaugiasi, kad po 

ilgų okupacijos, i ergijos, kančių, tremties ir prievartos metų, vėl 
atgauna, laisvų tautų teisėtą, diplomatini, pripažinimą. Di
džiuojamės Lietuvos tvirtumu, principingumu bei ištvermingumu 
per visų 50 ties metų okupacijos laikotarpį. Laisvės troškimas buvo 
žlugdomas žiauriausiomis priemonėmis, tačiau okupantui nepavyko 
jo užslopinti. Atėjus atoslūgiui, lietuvių tauta prisikėlė, didele 
dalimi, dėka nesuskaičiuojamų gyvybės aukų sudėtų ant tėvynės 
laisvės aukuro — tremtis, gulagai, Sibiras, kalėjimai, Kalanta, 
Vilniaus bokštas. Medininkai, Lietuvos Parlamento rūmai... 

Sveikiname Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininką prof. Vytautą Landsbergį, Aukščiausiąją Tarybų, 
Vyriausybę ir visą lietuvių tautą Linkime, kad Lietuvos valstyb
ingumas būtų atstatytas ant pilnai demokratinių pamatų, vado
vaujantis doros, teisingumo ir artimo meilės principais. Dievo ranka 
vedė lietuvių tautą į šį laisvės rytą Neapleiskime Kristaus ir šiais, 
kritiškais, atsikūrimo metais. Leiskime, kad Kristus rastų savo teisė
tą vietą lietuvių tautoje ir tautiečių širdyse. 

„Lietuvą Dievas apveizdi ir gina, 
Amžiaus suvargusios jos neapleis!" 

Ateitininkų Federacijos Valdyba 
Taryba ir Sąjungų Valdybos 

Brangūs broliai ir seserys, 

„Iš Ateitininkų gyvenimo" skyriaus bendradarbių ir skaitytojų 
vardu, vėl atgavus Lietuvos nepriklausomybę, siunčiu 
nuoširdžiausius sveikinimus. Sveikinimus palydžiu Sv. Velykų 
maldos žodžiais: ..Linksma diena mums nušvito, visi laukėm 
džiaugsmo šito..." 

Žydėk, klestėk per kančias prisikėlusi Lietuva' 

Jonas Žadeikis 
Skyriaus redaktorius 

KELIONĖ Į IGNALINĄ -
MOKSLEIVIŲ 

ATEITININKŲ STOVYKLĄ 

Moksle iv ių ate i t in inkų stovyklos Ignalinoje dalyviai su svečiais iš J A V ių — Jadvyga Damuš iene , 
dr. Petru Kis i e l ium ir dr Adolfu D a m u š i u 

dirbo toje parapijoje. Daug ruoštais pietumis ir rinkomės 
kentėjo nuo lenkų mėginimų visi 200 stovyklinio kolektyvo, 
užsmaugti lietuvišką žodį ir į didelę pastatų salę. Su malda, 
dvasią per visą okupuoto krašto s u specialia giesme pradėtas o 
laikotarpį, deja, nesisekė. Du ficialus stovyklos atidarymas, 
žymūs kunigai joje 19 amž. buvo Prezidiume - visi „ameriko-
kun. A. Burba ir vėliau kun. P. na i" : Darnusis . Damušiene. 
Prunskis, kuris lenkų valdžios Kisielius ir Rimšelis. Visi kalbė 
ir dvasiškijos vyresnybės buvo jome. Visi, kalbėjome užplūstais 
nuolat persekiojamas, baudžia savo jaunystes atminimais, ri 
mas ir kalinamas. 

Palūšės bažnyčios k ieme 
sutikom mokinių ekskursiją iš 
Zarasų, gražios, jaunos moky
tojos vadovaujamą. Susipa
žinom, nusifotografavom ir 
„paklojom" rublių ledų vaišėms 
ekskursantams. 

Negaliu praeiti pro lietuviško 
vaišingumo pavyzdį Lietuvos 
klebonijose. Klebono neradom, 
radom šeimininkę, kuri tuoj pat 
pradėjo va i š in t i skan ia i s 
„likučiais" nuo sekmadienyje 
vykusių kunigo primicijų. 
Atsidėkodami mes, labai 
sunkiai, bet įspaudėm šeimi
ninkei šimtinę, už taip švariai 
ir gražiai užlaikomą perliuką. 
Palūšės istorinę bažnyčią. Vi

som juos su dabartine, čia salėje, 
m u s stebinčia jaunatve ir 
raginome ir linkėjome laikytis 
ateitininkų organizacijoje, kuri 
ateina į pagalbą tautai auklėti 
jaunimą, kad jis augtų krikš
čioniškoje dvasioje stipriai 
dvasingais ir dorais žmonėmis. 
Tėvynės ir Bažnyčios kariais, 
kurių taip reikia atgimusiai 
Lietuvai. 

Buvom „apiploti", apdovanoti 
gėlėmis ir išklausėme jau „ant 
greitųjų" paruoštos meninės 
programos - deklamacijos ir 
deklamacijų :rio". Visi tamp
riai jungėmes giliais, žodžiais 
neišreiškiamais jausmais šir
dyse. 

Po oficialaus atidarymo sku-
durdienį pasiekiam Ignaliną, beta į Gavės ežerą maudytis. 

Šių metų birželio 6 d. pakilom 
.-u ..Lufthansa" į padanges. 
Tėvynės link. Per Berlyną į 
Vilnių. Vykome Katalikų Moks 
lo Akademijos kviečiami į jos 
ruošiamą suvažiavimą. 

Tuo pačiu metu teko daly
vauti ir Lietuvos Ateitininkų 
sendraugių suvaž iav ime 
birželio 16 d. Vilniaus Universi
teto patalpose, kur teko ir dr. 
Ad. Damušiui, dr. P. Kisieliui ir 
Jadv. Damušiene i tarti žodį į 
susirinkusius. 

Tą dieną, po šv. Mišių Vil
niaus katedroje, kurias aukojo 
J.E. vysk. A. Vaičius, Katedros 
aikštėje sutikom daug senų 
draugų iš Kauno ir Panevėžio 
atvykusių ir nei kiek nemažiau 
asmenų iš JAV atvykusių 
giminių aplankyti. Čia buvome 
pakviesti į ateitininkų mokslei
vių stovyklą Ignalinoje, prasi
dėsiančią birželio 17 d. 

Prof Arvydas Žygas — ma
giškoji pavardė ne tik jaunimo. 
bet ir vyresniųjų tarpe Lietu
voje, užprašė būt i stovyklos 
atidaryme. Kaip j is pats visur 
skuba, taip ir mes, visai „neuž-
sigavę", kad toks vėluotas pa
kvietimas į stovyklos atida 
rymą, skubėjom susirasti susi
siekimo priemone Buvo rasta ir 
jau kitos dienos rytą važiavom 
žaliuojančiais laukais ir miškais 
per Vilniją į Ignaliną. 

Nuotolis nedidelis nuo 
Vilniaus iki Ignalinos, bet in
teresai aplankyti ir pamatyti is
torines, lenkų alintas lietuvis 
kas vietoves, kelią prailgino. 
Važiavom trys čikagiečiai: dr. 
A. Darnusis. J. Damušiene, dr. 
P Kisielius ir dr. Vincas Ras
tenis — Lietuvos Ateitininkų 
sendraugių sąjungos pirmi
ninkas. Jis ir buvo tas mūsų 
interesą žadinantis ir teikiantis 
žinias apie istorines vietoves, 

kurių mes, ypač, jaunystėje 
apleidę Tėvynę, gerai nepa
žinome ir nematėme. J is mums 
atvėrė ne vieną, senus laikus 

Miestelis nedidelis, švarus, 
kaip ir visi Lietuvos miestai. 
Radome nesunkiai vietą, kurio 
je įsikūrus moksleivių atei
tininkų stovykla. Pirmasis, kuri 
sutikom, buvo kun. Robertas 

liudijančią ir brangią tautai Grigas, nedidelio ūgio. didelės 
vietovę. dvasios žmogus, p i rmasis 

Viena iš jų paliko labai malo- atsisakęs stoti į sovietinės 
nius prisiminimus. Tai Palūšė, kariuomenės eiles, už ką turėjo 
netolimoje Ignalinos apylinkėje, atkentėti. Šiandien jis yra ir 
gavusi vardą nuo Lūšio ežero. Aukšč. Taryboje dvasinio žodžio 
Ežeras didelis, o Palūšės bažny- atstovas ir didelis ateitininkų 
čia ant aukštesnės kalvelės prie moksleivių talkininkas. Su-
ežero. Vieta graži, bažnyčia pati tikom tuoj pat ir Arvydą ir 
seniausia Lietuvoje. Bažnyčia seselę Daivą Kuzmickaitę ir A. 
medinė su įdomia nuošaliai sto- Gluoksnį ir kitus pažintus iš 
vinčia varpine. Šios bažnyčios ankstyvesnio vizito Lietuvoje ir 
statytojas buvo kun. Bazi-
liauskas 1750 metais. Įdomus 
faktas tos statybos tas, kad ji pa
s ta ty ta be pjūklo pagalbos, 
medžiai tašyti tik kirviu. 

JAV. 
Čia sutikom svečią iš Bra 

zilijos „Dėdę Juozą" — taip 
visada a te i t in inkų ta rpe 
vadintą kun. J. Šeškevičių. At 
vyko čia ir mūsų čikagietis Palūšė, Vilniaus krašte, su 

savo apylinke išlikusi lietuvis- Marijonų vienuolyno provinci 
kiausia ir tai tik dėka lietuvių jolas kun V. Rimšelis, 
kunigų, kurie nuo pat įsikūrimo Buvom pavaišinti gerai pa-

Grupe lė Utenos a t e i t i n i n k ų 
Nuri tr . K. I k l e r k o 

Diena buvo karš ta . Ežerą.-
pasiekiamas ir pėsčiomis, bet 
mes, būdami motorizuoti, važiu 
vom ir vežėm nepajėgiančius 
nueiti. 0 tokių stovykloje buvo 
net 7. reikalingi specialaus 
dėmesio. 

Mes vežėme 18 metų mer
gaitę, kuri savo išvaizda prilygs
ta 12 nictų saikui. Sunykusi tik 
fiziniai. Sunkiai vaikšto, teko iš 
automobilio nuvesti iki suolelio 
prie ežero. Jos žodžiai graudeno. 
Paklausta, kaip jai čia sekasi, ji 
ta ip mums atsakė: „Esu čia 
pirmą kartą ir jaučiuosi labai 
laiminga gaudama tiek daug 
širdies mano nedaliai". Graudu, 
ir čia noriu atkreipti dėmesį į 

60,000 DOLERIU T>OVANA 
ALRKF-jos J. ST. 

DAINAVAI 

Rugpjūčio 2 d. suskambėjo 
telefonas Damušių namuose — 
prel. J. Prunskis kviečia A. 
Damuši a tvyk t i , j is norįs 
padaryti dovanėlę DAINAVAI. 
Nuvyko. ..Dovanėlė" — čekis, 
didelis čekis, kurio nuošimčiai 
skiriami jaunimo auklėjimo pro
gramai tobulinti. 

Prel. J Prunskiui nuoširdžiai 
dėkoja 

Jaunimo stovyklos taryba 

MOKSLEIVIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Prezidento A. Stulginskio 
moksleivių ateitininkų kuopos 
susirinkimas bus penktadienį, 
rugsėjo 13 d., 7:30 vai. vak. pas 
Kastytį Šoliūną, 11 l th St. & Rt 
83, Lemont (708-257-6739). Iš
girsime apie ateitininkų veiklą 
ir stovyklą Lietuvoje. Bus 
laužas, dainos, kepsime dešreles 
ir „mar>hmallovvs". Kviečiami 
visi gimnazistai 

Arvydo pastangas priglausti į 
organizaciją ir tuos, kur ie 
sovietinės sistemos rėmuose 
buvo nužmoginti ir užmiršti. J i 
buvo viena iš tų. Tokiems gam
tos nuskr iaus t ies iems duo 
damas t inkamas dėmesys. 

Stovyklautojai visi įtraukiami 
į specialius dienos darbus. Kiek
vienoje apylinkėje stovyklau
dami ką nors aptvarko — miesto 
parkelį, ar apleistus k-^pus 
kapinėse, ypač žydų kapinėse, 
tokiu būdu įgyvendinamas 
vienas iš didžiausių Evangelijos 
žodžių „Mylėk savo artimą kaip 
pats save". 

Grįžome vakare į Vilnių paki
lia nuotaika, matydami daug 
jaunimo organizacijos eilėse ir 
ugdomam tokioje puikioje 
dvasioje. Prieš akis dar viena 
stovykla — Pavištytis, apie j a 
kitą kartą, o parvykę namo, į 
JAV-es. graužiamės, kad iškri
to iš minties aplankyti Ig 
nalinos atominę jėgainę. 

J a d v . D a m u š i e n e 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaaki Rd.. Chlcago IL 

Rez. (1-312)778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valą" : j s susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 VVest BurMoyton, tel. (708) 51 i 0084 
We*tmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS. M.D. 
', — .t'yt>£ KauiJ lt 

ligos " hir̂ >g;|a 
Holy Cross. ?7Ci W < H S! . I 

!e (312) 471 5573 
983'J S R'dgelana O- -igo RI : | 

Tet '708) 423 0313 425-9353 
va -.ndos rac-.. susitarimą 

DR. ELIGUUS LELIS 
AKIŲ LIGOS 

4149 W 
Tel. (1 31 

?17 E 
Lennont 

H CHIRURGIJA 
63rd St 

2)735 7709 
'2 's t St 
IL 60439 

Tai.(708) 257-2265 
Pagal 3 •jsitanmą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANIŲ GYDYT 

9356 S. Robarta Road 
Hlckory Hllls 

Tai. (708) 598 2131 
Valandos pagal susita'imą 

DR. 
91 M 

VILIUS MIKAITIS 
>S DAKTARAS IR CHIRURGAS 

217 £ 127 SI - Lemont IL 80439 
Pnttiau* Palos Coaai ••• % H . \ 

Siive- C'oss Hosp'tai 
Valandos pagal suvtar n 

Tai I70») 257 2265 

DR ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1 312)767-7575 
5780 Archar Ava. 

(6 blogai i vakarus nuo Cicero Av» ) 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.O. 
ROGER TOLENTINO, M O 

Gydytojai ir chirurgai 
Anastazijos Ir t k t u t m o 

gydymo specialistai 
Sherman ligoninė Eig<n lt 

Tai. 708 886 8976 
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U S A savaitinis išešt. laidai 
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U SA dol i savaitinis 

m e t a m s 
$80 
$90 
$45 

$50 

4 meti) i 
$45 
$50 
$30 
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$25 
$30 
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anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turinj neatsako. Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Fields, III. 
Tai. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJAJ. M.D., S.C 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE -- VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Pr.klauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W 71 Straat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai ) 

Pirm antr ketv penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477: 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So Pulaaki Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
.-.-'ECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St Tel (708) 422 0101 
Valaioos pagal susitarmą 

Pfcmd 3 v p p 7vv antra 12 30 3 v p p 
vecd užda'ytaa ketvd t - 3 v p p perMta 

• šešto 9 v • i ? v p p 

6132 S. Kedzle Ave . Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312)489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDVMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Speciaivoe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

•' hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaaki Road. 
Tel. (1 312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr . penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoiu ir [ namus 

DR. KENNETH J. YERKES 
OR. MAGOALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tel. (312)735-5556 

507 S. Gilbert, LaGrange. IL. 
Tel. (708) 352-4487 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Buiidmg 

6132 S Kedz.e 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS. M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J . HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzle. Chicago. III. 
Tel. (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ave.. Elgln. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hllls. IL 
1 myha t vakarus įuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3316 W 55 St . Chicago. II 
Tel. (1-312) 476-2112 

9S25 S 79tb Ave . Hickory Hi lK M 
Tel (708) 598-8101 
V.ii pagal susitarimą, 

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

G • DYTCJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave.. Cicero 

Kasdien i :ki 8 vai vak 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS DR. EUGENE McENERY DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchigan Ave.. Sulte 324 ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 
Tel. (1-312) 565-2960 įveikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuv škao 

Tikrina akis. pritaiko akinus 
2618 W. 71st St. 

Tel. (1-312) 737-5149 
Vai pagal sus i tar ia 

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St 
Pales Hgts. Iii Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708)448 1777 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 95 St. 
Oak Lawn , IL 60453 -2533 

T e l . 708-636-3113 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2 7 

Kab. tel. (1-312) 585-0348: 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6 9. antr 12-6. penkt 10 12 16 

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Rez (706) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES I IGOS 

7722 S. Kedzle Ave.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr . ketv ir penkt 
; ioal susitarimą 

DR. D A N A M. S A L I K L I S 
DANTŲ GYD/TOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

Te l . 708 531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L E O N A S S E I B U T I S 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATOS _H|RIJRGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448 5545 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.O.. S.C. 
Specialybe — Vidaus i<gu gvclytO]as 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Suite 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166: 
Namų (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir p»nkt 3 6 

Ąeštadieri'.ii* pagal susitarimą 
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Pasikeitimai politikoje 

NEPAAIŠKINA 
ATEITIES 

Staigūs ir netikėti pasikei
timai Sovietų Sąjungoje nuste
bino visą pasaulį. Kurie buvo 
galingi ir įtakingi, kurie tvarkė 
politinius ėjimus viduje ir 
užsienyje, š iandien sėdi 
kalėjimuose arba yra žuvę. 
Užkietėję komunistai norėjo nu
versti neaiškią prezidento 
tvarką, nugalėti patį prezidentą 
Michailą Gorbačiovą, bet patys 
neapsiskaičiavo, kad šalia jų 
yra kita jėga — Boris Jelcinas, 
Rusijos respublikos prezidentas. 
Jis jau kuris laikas nori įvesti 
demokratiją ir yra atsisakęs 
partijos globos. Jis sugrąžino 
Gorbačiovą į savo prezidentinę 
vietą, bet privertė jį atsisakyti 
savo netikrų bendradarbių ir 
pačios partijos, kuri buvo 
privilegijuota visose Sovietų 
Sąjungos respublikose. 

Komunistų partija liko už 
politikos ribų. Iš jos buvo pri
verstas atsisakyti kaip genera
linis sekretorius, kitaip tariant, 
vadas ir pats M. Gorbačiovas. 
Partija jo neužtarė, juo nepasi
tikėjo, jam neleido vykdyti 
reformų, kurių būtinumą ne tik 
jis, bet ir kiti nuoširdesni par
tijos nariai jautė ir žinojo. 

Partijos vadovai, užkietėję 
„stalinistai", norėjo įvesti seną
ją tvarką ir pasidaryti vėl iš 
naujo galingais tironais visoje 
Sovietų Sąjungoje, gal ir savo 
buvusiuose satelituose. J ie 
pralaimėjo, nes rusų tauta ir 
kitos valdomos respublikos 
seniai jautė vergijos pančius ir 
panoro jų atsikratyti. Jie norėjo 
ar nenorėjo susigrąžinti vis svy
ruojantį Gorbačiovą, bet jį 
sugrąžino bent laikinai B. Jel
cinas. 

Tačiau Jelcino dek re t a i 
suvaržė partijos galias, paėmė 
jų turtus, būstinę, archyvus, ne
spėtus sunaikinti, kad galėtų 
parodyti Rusijai ir visam pasau
liui tas niekšybes, kurias ko
munistų partija mokėjo užslėpti 
nuo pasaulio akių. Jie turėjo 
šiltas ir privilegijuotas vietas 
visoje imperijoje, bet ir jų dalis 
jau pradėjo suprast i savo 
žmogiškas niekadėjystes. 

Ar tas Sovietų Sąjungoje poli
tikos pasikeitimas jau bus pasi
keitimas visame pasaulyje, tai 
klausimas, kurį kelia svetimi 
kraštai ir Sovietų užgrobtos 
valstybės, kaip Pabal t i jo , 
Moldavijos, Krymo ka lnų 
tautos. Pabaltijis ir Moldavija 
tu rė tų a tgaut i laisvę ir 
nepriklausomybes, nes Rusijos 
respublika jas jau pripažino lais
vomis ir vertomis su jomis turėti 
sutartį. Jos buvo užgrobtos nie
kingu ir neteisėtu Ribbentro-
po-Molotovo paktu ir pasi
dalintos užgrobtomis žemėmis 
tarp Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos. Tai jau pripažino ir 
pats Gorbačiovas, bet jis dar vis 
spyriavosi paleisti Pabaltijo 
valstybes, nes jos buvo geros ir 
naudingos Sovietų imperijai. 

Politikos pasikeitimas dar ne
reiškia pasikeitimo ateityje 
visuose kraštuose. Jis nepa
aiškina pasikeitimo net ir 
Vakarų politikoje, juo labiau 
buvusiuose satelituose, nors 
dabar daugelis jų valdomi lais
vai, renka iš partijų geriausius 
atstovus. Bet dar daugely kraš
tų stovi Sovietų kariuomenes 
dalys. 

Nualinti kraštai, nors naudo 

NAUJAJAI LB TARYBAI 
SUSIRENKANT 

Rimties valandėlei 
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jasi laisve ir neriklausomybe, 
remiasi ir rusų kariuomene, o 
kai kur, kaip Rumunijoje ir 
Bulgarijoje, valdžią laiko savo 
kietose renkose Kremliaus pa
tikėtiniai. Jie gal norėtų savo 
kraš tuose j a u s t i šiek t iek 
demokratijos, bet jų išsilaiky
mas priklauso nuo Maskvos. 
Pasikeitimai Maskvoje yra ir 
j iems pavojingi. Tuo tarpu 
tenka tik žiūrėti, laukti ir 
spėlioti, ar jie panorės tuose 
buvusiuose satelituose įvesti 
tkrąją demokratiją ar ir toliau 
jaus komunistinę ranką. 

Vakar.ų jėgos nėra mažesnės 
negu Sovietų Sąjungos, imant ją 
kaip imperiją. Bet jie yra su
skilę ir daugelio nuomonių 
valdomi. Kiekvienas žiūri į savo 
ekonominę ateitį ir tą ateitį 
sprendžia pagal ekonominius 
reikalus ir resursus. Rytai eko
nomiškai yra visiškai suirę, 
politiškai nepastovūs, bet jie 
turi gynimosi jausmą, kuris net 
suirutėje matomas. 

Pasaulio politiniai žingsniai 
yra ta ip nepas tovūs , ka ip 
nepas tovūs y r a ir gamtos 
dėsniai . J ie a t rodo veikia 
vienodai, bet t a i vienur, tai 
kitur iškyla didelės vėtros, 
audros, vėjai, l ietūs, kurie 
nusineša ne t ik gyventojų 
sukurtus tur tus , bet ir pačius 
gyventojus ar jų namus. Politi
koje yra dėsniai, kurių laikosi 
visos valstybės. Bet taip tik 
atrodo, kai žiūri į jas iš tolo, 
nesuinteresuotai, nekreipdamas 
dėmesio. Tai neliečia tos visuo
menės dalies, tos valstybės ar 
tautos, kurios gyvena toliau nuo 
pasikeitimų. Iš tikrųjų politika 
keičiasi su gyvenimu, su netikė
tumais, nors ir po daugelio 
metų. 

Komunizmas tvarkė Rusiją ir 
daugelį užgrobtų kraštų pus
šimtį ar net daugiau kaip sep
tyniasdešimt metų. Sistema 
atrodė nesugriaunama ir nepa
laužiama, nors keitėsi partijos i 
vadovai. Kiekvienas vadas rodė 
daugiau ar mažiau žiaurumo. 
Tas žiaurumas atėjo ne tik iš 
asmens, kaip Stalino, bet ir iš 
partijos, kuri buvo sukurta ant 
žiaurumo, niekšiškumo, melo, 
mėginimo vergais padaryti 
pasaulį pagrindo. Juk noras 
užkariauti ir kitus, darymas 
suiručių kraštuose, kurie ne
turėjo pakankamo gyvenimo ly
gio ir buvo dar nevisuotinai 
kultūringi ir civilizuoti. Jų 
noras buvo turėti daugiau vergų 
ir savo partijos išrinktiesiems 
pelnyti daugiau garbės ir turtų. 

Partijos griovimas jau seniai 
buvo numatytas, bet ji dar vis 
laikėsi. Atėjo staigiai ir netikė
tai, kai kietieji komunistai pa
noro vėl būti privilegijuoti, 
niekeno nekontroliuojami, visus 
valdyti geležine lazda. Kai šie 
pasikeitimai yra matomi dabar 
tiems, kurie tą niekšiškumą 
pažįsta ir savo kailiu užgrobtose 
tautose yra patyrę, tai džiaugia
si ne tik jie patys, bet ir visi 
gerieji pasaulio žmonės. Jie nori 
įgyvendinti teisingumą, žmogiš
kumą ir t ikra demokratiją, 
kurioje k i ekv ienas pil ietis 
turėtų šiokį tokį balsą ir spren
dimą. Šiuo metu sprendžiamas 
Sovietų likimas, bet kaip jis bus 
i š spręs tas , t a i tik laiko 
klausimas. 

Pr . Gr. 

Šių metų gegužės mėn. vykę 
Lietuvių Bendruomenės tarybos 
rinkimai, kaip teigia vyriausioji 
rinkimų komisija, praėjo sėk
mingai. Balsavo daugiau kaip 
šeši tūkstančiai Bendruomenės 
darbais besirūpinančių tėvy
nainių. Į LB XIII-tąją tarybą 
kandidatų visose apygardose ir 
apylinkėse nestokota. Daugelį 
r inkimai nustebino, kad šį 
kartą į tarybą buvo išrinkta 
palyginus daug naujų, jaunes
niosios ir vyresniosios kartos 
bendruomenės darbais besi
dominčių. Taip pat netikėtu
m a s , kad senieji ve ik lūs 
bendruomenininkai, kandida
tavę į tarybą, šį kartą nebuvo iš
rinkti. Balsuotojai balsus ati
davė už jaunėjančią Lietuvių 
Bendruolmenę, vildamiesi, kad 
,,nauja šluota šluos geriau". 

Šios apraiškos ir liudija, kad 
Lietuvių Bendruomenė tvarkosi 
t i k r a i d e m o k r a t i š k a i s pa
grindais ir joje nėra amžinų 
pirmininkų ar nepakeičiamų 
asmenybių. 

Betgi ir šioje naujojoje tarybo
je yra išrinkta senųjų bendruo
menės darbininkų iš vyresnio
jo amžiaus. Taigi gražus ba
lansas. Senieji bendruomeni
ninkai į tarybos veiklą įneš 
patirties, o naujieji nariai savo 
energija, naujomis idėjomis su
stiprins Lietuvių Bendruome
nės šakotą veiklą ir išlaikys jos 
gyvastingumą. 

Naujosios Tarybos sesija įvyks 
rudenį. Taigi laiko nedaug. Tuo
jau po vasaros atostogų — nau
ji bendruomenininkams darbai. 
Ar naujosios tarybos sesijai jau 
ruošiamasi? 

Netenka abejoti, kad sėk-

JURGIS JANUŠAITIS 

mingai XII-toji taryba dirbusi ir 
valdyba, vadovaujama dr. An
tano Razmos, skaičiuoja savo 
atliktus darbus ir juos praneš 
naujajai tarybai pirmosios sesi
jos metu. Stebint šios tarybos 
veiklą, vis tik reikia pripažinti, 
kad buvo kruteta intensyviai. 
Dirbo visos tarybos — kultūros, 
švietimo .visuomeninių reikalų, 
socialinė, religinė ir kit. Dirbo 
kaip išmanė, kaip sugebėjo. 
Kaltinti senosios tarybos už ne
veiklumą nederėtų, o pr i 
d e r a m a i jai re ikėtų t i k 
padėkoti. 

Taryba rūpinosi Bendruome
nės plačia veikla, sesijose plana
vo darbus, o JAV krašto val
dyba esamose sąlygose darbus 
vykdė. Daug padaryta padėti 
Lietuvai, buvo suorganizuoti 
spec ia lūs fondai, t e i k t a 
mora l inė ir m a t e r i a l i n ė 
p a r a m a , ruošti po l i t in ia i 
seminarai, dalyvauta įvairiose 
konferencijose, in tensyvia i 
veikta, spaudžiant prezidentą, 
kongreso narius, kad b ū t ų 
pripažinta Lietuvos vyriausybė 
ir Lietuvos nepriklausomybė. 
Tikrai atlikta darbų daug, nau
dingų ir reikalingų. Žinoma, 
niekada nebus jų atlikta pa
k a n k a m a i , nes gyven imas 
keičia sąlygas, keičia ir veiklą. 

Pasaulio valstybės jau pri
pažino Lietuvos nepriklausomą 
valstybę, pasirašė diplomatines 
sutar t is , steigė ambasadas , 
konsulatus. Žodžiu, Lietuva po 
sunkios kovos priespaudos ilgų 
metų vėl rikiuojasi į laisvojo 
pasaulio demokratinių valsty-

St. Petersburgo, Fla., gyventoja Stasė Jančiauskienė (su gėlėmis) Vilniaus 
aerodrome atsisveikina su giminėmis. 

bių šeimą. 
Lietuvių Bendruomenės nau

josios tarybos uždaviniai keisis 
L ie tuvos a tžv i lg iu . Keisis 
ve ik los metoda i , pagalbos 
būdai, politinė parama. Naujo 
šios tarybos nariai tur i šiai pir
majai sesijai gerai pasiruošti. 
A t v y k s į ją su naujomis 
idėjomis, veiklos planais. Sesi
ja turi būti našaus darbo, plana
vimo ateities darbų, konkrečių 
ir būtinų. Neabejojame, kad 
naujieji tarybos nariai, jau daug 
metų dirbę savose apylinkėse, 
eidami įvairias pareigas, jaučia 
LB gyvenimo pulsą, gerai 
susipažinę su dabarties įvykiais 
ir numato, kokiu keliu turėtų 
ateityje eiti Lietuvių Bend
ruomenė. 

Lietuvių Bendruomenė, Lie 
t uva i a tgavus pilną nepri
klausomybę, išliks laisvajame 
pasaulyje. Ji bus visada reikal
inga, nors jos uždaviniai pasi
keis. Jai ir toliau teks rūpintis 
visų išeivijoje gyvenančių lietu
vių veikla — lituanistiniu švie
t imu, kultūrine veikla, socia
liniais, religiniais reikalais. 
Rūpintis, kad išeivija liktų gyva 
tautos dalimi. Gal politikoje jos, 
kaip ir kitų veiksnių, svoris 
sumenkęs, bet Lietuvai pagal
bos vis tik reikės. 

Su viltimi ir žvelgiame į nau
josios LB tarybos ateitį ir 
linkime, kad ji būtų darbinga, 
kad joje visuomet dalyvautų 
sesijose visi tarybos nariai, kad 
aktyviai planuotų LB darbų 
ateitį. Išrinkus XII-tąją tarybą, 
buvo gyvos svarstybos, kas bus 
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkas. Kandidatavo į ją du geri 
k a n d i d a t a i . Laimėjo tada 
visuomenininkas dr. Antanas 
Razma. 

Šios naujos tarybos sesijai 
artėjant dar tylu. Nesiskardena 
kandidatai. O būtų labai nau
dinga su jais susipažinti ir 
visuomenei. Būtų gera iš kandi
datų išgirsti LB Credo. Pir
mininką pagal nuostatus renka 
taryba pirmoje sesijoje. Eilinis 
bendruomenininkas čia nelems, 
bet vis tik bendruomenininkai 
domisi ir naujos „valdžios*' 
sudarymu ir ypač,koks gi bus 
pirmininkas. Būtų gera spaudo
je ma ty t i k a n d i d a t u s , jų 
pasisakymus, o tarybos nariai 
po to būtų geriau informuoti už 
ką atiduoti balsą. Tad pasi
š v e n t u s i e m s bendruomeni
ninkams sėkmės. 

Darydamas stebuklus Jėzus 
Kristus liepdavo dažnai tylėti ir 
niekam nesakyti . Taip j is 
kalbėjo raupsotiesiems, taip jis 
sakė kurčiam nebyliui, kurį 
pagydė iš jo kurtumo ir padėjo 
jam, kad jis galėjo kalbėti. 

Visuomet jis reikalavo tikė
jimo. Jis norėjo, kad tas, kuriam 
daromas koks stebuklas, duoda
mas n e p a p r a s t a s ženklas , 
tikėtų, kad Jėzus gali ta i 
padaryti. Juk ir šimtininkas 
parodė tikėjimą, nors buvo 
pagonis, sakydamas, kad jis 
vienam liepia daryti taip, o 
kitam kitaip, ir jie klauso jo 
komandos. Dėl jo tikėjimo Jėzus 
išgydė jo tarną, nors jis sunkiai 
sirgo. 

Pas Jėzų „atvedė kurčią 
nebylį ir prašė jį padėti ant jo 
ranką. Paėmęs jį šalin nuo mi
nios, jis įdėjo savo pirštus į jo 
ausis, prisilietė su savo seilėmis 
jo liežuvio, pažvelgė į dangų, at
siduso ir jam tarė: Effeta, tai 
yra, atsiverk. Jo ausys tuojau 
atsivėrė, jo liežuvio ryšys 
atsirišo, ir jis kalbėjo, kaip 
reikia". (Mk.7,32-35). 

Stebuklas buvo padarytas, 
nors Jėzus luošąjį pasivedė j 
šalį. Bet minia matė tą kurčią 
nebylį, kuris jau girdėjo, ką jie 
sakė, ir kalbėjo savo kalba, nors 
pirmiau nekalbėjo. Jėzus, pada
ręs tą stebuklą, ,,Tuomet jis 
jiems liepė niekam to nesakyti. 
Juo gi labiau jis liepdavo, juo la
biau jie skelbė ir juo labiau 
stebėjosi, sakydami: Jis visa 
gerai padarė, jis daro. kad kur 
tiniai girdi ir nebyliai kalba" 
(Mk.7,36-37) 

Tai pasako apie Viepaties 
Sūnų visą žmogišką teisybę, 
kad jis visa daro gerai, kad jis 
padeda žmonėms, kad žmones 
myli ir j iems patarnauja jų ne
galėse ir jų nelaimėse. Pranašas 
Izaijas šiai dienai skirtame skai
tyme kadaise yra pasakęs: „Sa
kykite silpnasieliams: Būkite 
drąsūs ir nebijokite;... pats Die
vas ateis ir išgelbės jus. Tuomet 
atsimerks aklųjų akys, ir kurti
nių ausys bus atkimštos. Tuo 
met raišas šokinės kaip briedis, 
ir nebylių liežuvis bus palaidas 
(Iz.35.4-6t. Tas pranašas pasą 
kojo apie Jėzaus darysimus ste
buklus, kai jis ateis Dievo var
du kaip pats Dievas, nes jis ir 
yra Dievo Sūnus. Jis buvo 
atsiųstas pamokyti ir išgelbėti 
žmogų iš nuodėmės ir nurodyti 
jam kelius, kaip jis turi gyven
ti žemėje, kad laimėtų amžinąjį 
gyvenimą. 

Apaštalas Šv. Jokūbas, sekda 
mas Jėzų Kristų, mokydama-
savo mokinius, jiems primena 
Jėzaus pavyzdį ir jo žodžius 
„Mano brol ia i , nejunki te 
tikėjimo j mūsų garbės Viešpatį 
Jėzų Kris tų su žiūrėjimu 
asmenų. Nes jei į jūsų susi
rinkimą įeina žmogus, turįs 
aukso žiedą, skaisčiais rūbais, ir 
jam sakote: Tu sėskis čia 
gražiai, o beturčiui sakote: Tu 
stovėk tenai, arba sėskis prie 
mano pakojo: tai ar jūs nedarote 
skirtumo patys savyje ir ar 
nepasidarėte teisėjai neteisin
gomis mintimis?"' < Jok.2,1-4). Ir 
apaštalas moko Jėzaus vardu, 
kad „beturčius šiame pasauly
je išrinko Dievas, kad jie būt4 
turtingi tikėjimu ir tėvoniai 
kara lys tės , kurią Dievas 
pažadėjo jį mylintiemsiems. 
<Jok.2,5i. 

Čia apaštalas tik primena 
savo mokiniams ir Jėzaus Kris 
taus sekėjams, kad jis mylėjo 
luošus, kurčius, nebylius ir darė 
jiems stebuklus. Tokie krikš
čionys, kurie daro skirtumą ne 
tarp tikėjimo brolių ir seserų, 
bet dėl turtingumo ir beturčio 
neturto, tai jie neseka Kristaus, 
o gyvena tik savo žmogiškumu, 
savo silpnybėmis. Ne tokiems 
Jėzus Kristus atėjo skelbti 
Dievo karalystės Ne dėl tokių 
mirė ir prisikėlė Ne dėl tokių 
pažadėjo pasilikti iki pasaulio 
pabaigos, nors jo mokiniai bus 
persekiojami, nors turės kentėti 
dėl jo vardo. 

Viešpats Jėzus ir šiandien 
gyvena savo mokinių ir sekėjų 
tarpe. Daro jiems stebuklus šv. 
Mišiose ir jų gyvenime, saugo
damas nuo nuodėmės ir liep
damas dėl Dievo tarnybos, kaip 
ir jis pats, atiduoti viską, kad tik 
parodytu meilę savo artimui — 
Dievo vaikui šioje žemėje, kur 
jis siuntė savo Sūnų Jėzų Kristų 
parodyti pavyzdį, paskelbti 
naują mokslą ir nurodyti kelius 
į amžinybe, viską darant gerai, 
kas Dievui tinka. Amžinybėje 
jis gali sakyti: Ateik, gerasis 
tarne, tau paruošta nuo amžių 
karalvstės džiaugsmas. 

- P A . 

Gamtos vainikas yra meilė. Ji 
sukuria skirtumą tarp visų 
būtybių, tarsi norėdama viską 
sugerti į save; ji viską išskiria, 
kad vėl viską sujungtų. Keletas 
lašelių iš meilės taures at
simoka už visą kančią ir rū
pesčių gyvenimą. 

J W. Goethe 

UNDINE 

Meilė yra greita, nuoširdi, 
švelni, išmintinga, tvirta, kan
tri, ištikima, pastovi, kilniadva 
se, niekad neieškanti savęs, nes 
kai tik pradedama ieškoti savęs, 
nustojama mylėti. 

Tomas Kempietis 

Prieš gyvenimo pabaigą vis
kas vyksta kaip kaukių maska
radui baigiantis, kai nusiima 
mos kaukės. Tada visi, su ku
riais gyvenime teko susitikti, 
pasirodo tokie, kokie iš tikrųjų 
yra. A. Schopenhaucr 
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— Tai kaip? Gerai, nekalbėkime apie epilogus. 
Galiu jus pakviesti kur nors užkąsti? 0 kur jūsų au
tomobilis? 

— Mane atvežė tėvelis, nes jam buvo pakeliui. O 
aš pažadėjau jam paskambinti, kai nusibos saulė ir 
ežero vanduo, kuris vis tik toks malonus. Aš juk taip 
pratusi prie chloru dvokiančių baseinų.. 

— Tai pasiūlysiu savo automobilį, tik bijau, kad 
jis jums tikrai per prastas. Bet man, kaip neseniai 
buvusiam studentui, gera ir patikima susisiekimo 
priemonė. 

— O ko iš automobilio galima daugiau reikalau
ti? — šyptelėjo Raminta. — Svarbiausia — geras šoferis. 

— Puiku. Tai kur pageidaujate? Gal netoliese 
itališką restoraną? Esu kelis kartus jame buvęs. Pa
tarnavimas geras ir maistas neblogas. 

— Aš padarysiu kitą pasiūlymą: važiuojam pas jus. 
Rimas krūptelėjo. 
— Pas mane? Bet... gal neturėsiu kuo tinkamai pa 

vaišinti. — Jo balsas suvirpėjo ir jis sulėtinu ž:ngsnius, 
besiartindamas prie savo Fordo. 

— Man nusibodo restoranai. I restoraną nenoriu. 
Juk pas jus turbūt yra kavos? Gal net Coca colos? O 
jei reikės, visuomet galima sustoti delikatesų 
krautuvėje. Juk jūs nesate per daug išlepinus, — vėl 
šyptelėjo Raminta, lipdama į mašiną. — Be to. pasinau
dosiu jūsų telefonu ir pranešiu tėveliams. «;>d manęs 
turbūt nereikės atsiimti. Ar ne?—ji iš šono šelmiškai 

žvilgterėjo į rimtai vairuojantį Rimą tirštėjančiame sa
vaitgalio judėjime. Rimas tik tyliai linktelėjo galvą, 
nes nežinojo, ar džiaugtis, ar baimintis. Jo kuklus bu
tas nebuvo tvarkingas, kad galėtų nesivaržydamas 
atvesti netikėtą viešnią, ir dar tokią nepaprastą. Tiesa, 
šaldytuve buvo butelis Reino vyno, o taip pat mamytės 
neseniai atvežtas obuolinis pyragas ir namuose gaminti 
užkandžiai. J is pasijuto prarandąs pusiausvyrą. Ramin
ta, toji nepasiekiama gražuolė, pati pasisiūlė atvažiuo
ti pas jį! O juk buvo taip sunku pradėti net ir paprastą 
pokalbį. 

Važiavo jiedu tylėdami saulėje nutviskusiu greit 
keliu. Pagaliau, atrakinęs savo buto duris, jis manda
giai praleido viešnią pirm savęs ir ėmė skubiai rankio
ti nuo sofos ir nuo kėdžių įrankius, popierius, išmėty
tus škicus. Palangėje stovinčią nebaigtą skulptūrą, 
palinkusią moterį su žibintu rankose, jos kūno apatine 
dalimi dar sustingusia granite, j is bandė nustumti į 
šalį, kad neužstotų vaizdo į ežerą. 

— Palikit ją vietoje. Rimai, — užprotestavo Ramin 
ta. — Aš niekados neįsivaizdavau, kaip dirba skulpto
rius. Toje moteryje matau idėjos gimimo procesą. Kaip 
gražu. 

— Bet kokia netvarka, — pasipriešino susinervinęs 
šeimininkas. 

— Tai nėra netvarka, o tik menininko intymus 
pasaulis, į kurį man geroji laumė leido įžengti. 

— Jūs iš manęs juokiatės, — sumurmėjo Rimas, vii; 
dar tebedėliodamas daiktus iš vieno kambario šono į 
kitą. Staiga virtuvėje suskambėjo telefonas. Rimas 
nuskubėjo atsakyti. 

— ...O, mamyte, kaip gerai, kad mane radai namie. 
Ką tik grįžau iš pliažo... Kaip? O, ne. šį vakarą 
negalėsiu atvažiuoti. Gal ryt. J u k ryt sekmadienis. 
Kaip? Taip. tur iu viešnią. Neatspėsi. Raminta. Taip. 
Raminta Guobaitė... Iki pasimatymo rytoj. Aš dar ryt 

prieš važiuodamas paskambinsiu... 
Pakabinęs telefono ragelį. Rimas negalėjo atgauti 

pirmykštės nuotaikos. ..Toji mergiščia tai ne tau. 
Rimai. Tu su ja neprasidėk Dar to betrūko. Ar protą 
praradai?" skambėjo jo ausyse motinos žodžiai O prie 
plataus lango, šalia moteriškės su žibintu, stovėjo 
Raminta. įsmeigusi akis i berniuko skulptūrą. Jos 
plaukai jau vėl žibėjo kaip auksas, ir staiga Rimas savo 
vaizduotėje matė ją gulinčią ant salos akmens — juk 
tai undine, tikra undinė... 

— Galiu jus kuo nors pavaišinti? Turiu prisipažinti, 
kad pas mane yra beveik tiktai tas. kas skanu lietu
viškam gomuriui. Tai mano mamytes naminiai gami
niai, jų tarpe ir labai skanus obuolinis pyragas. Bet 
nežinau jūsų skonio. 

— Ir aš mėgstu lietuviškus patiekalus. Eime abu 
į virtuvę. — pasiūlė Raminta Rimą stebino jos papras
tumas. — Aš jau seniai esu šeimininkavusi. O. koks 
puikus šaltas viščiukas' Tai bus puota. - aiktelėjo 
ji, atidariusi šaldytuvą Ir pomidorai iš daržo, ir 
puikus vynas... Ir... 

Be žodžiu pašeimininkavę, netrukus susėdo prie 
stalelio, palangėje, pasidėję lėkšteles, vyno stiklus ir 
dailiai išdėliotus užkandžius, ir pradėjo valgyti su vis 
didėjančiu apetitu, kaip natūraliu jaunų kūnų 
reiškiniu po mankštos ežere. Atsigėrę po gurkšnelį 
vyno. abu pajuto savotišką atoslūgi, tik Runas vis dar 
netikėjo, kad priešais jį sėdinti mergina nėra jo vaiz
duotes padarinys Kalbėjo juodu nedaug, apsikeisdami 
banaliomis pokalbio nuotrupomis I pabaigą Rimo 
motinos skanus p\ ragas su kava galutinai nuskaidrino 
nuotaiką. Rimas nekalbėjo daug. nes jis su dideliu 
įtempimu stebėjo Ramintos veido bruožus, jos judesius, 
ir jis beveik galėjo jam matyti ją žvilgančioje bronzoje. 

• Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
SU L I E T U V O S VIZOMIS 

Šią skiltį r a šau rugsėjo 1 d., 
Lietuvai oficialiai minint Lais
vės šventę ir JAV bei pasaulio 
dienraščiams pirmuose pusla
piuose skelbiant, jog beveik 
t ikras dalykas, kad rugsėjo 2 d. 
JAV oficialiai pripažins Lie
tuvos. Latvijos ir Estijos vy
riausybes. O dabar grįžkime į 
praėjusios savai tės įvykius. 

..Washington Post" VIII.29 
laidoje dienraščio štabo narė 
Jūra Končiūtė paskelbė straips
nį apie Pabaltijo šalių pasiun
t i n y b e s W a s h i n g t o n e , jį 
pavadindama ,,The Stamp of 
I n d e p e n d e n c e " su a n t r i n e 
a n t r a š t e . .Paba l t i jo šalių 
p a s i u n t i n y b ė s vėl išduoda 
v i z a s " . P a s a k s t r a ipsn io , 
prezidentas Bushas dar neuž
mezgė p i lnų d ip lomat in ių 
santykių su Pabaltijo vals
tybėmis , bet ta i nesulaikė 
lietuvių, nes jie jau naudojasi 
savomis vizomis. 

J. Končiūtė rašo, kad praėju
sią savaitę Lietuvos atstovas 
Washingtone S. Lozoraitis, 
t e le fonu pas ika lbė j ę s su 
Lietuvos pirmininku V. Land
sbergiu, iš seifo ištraukė 50 
metų ten išgulėjusius vizų 
b lankus (dienrašty įdėta ir 
dokumento faksimilė) su 193... 
data, kuriame paskutinių metų 
numeriui, mėnesiui ir dienai 
į rašy t i p a l i k t a punk ty ra i s 
pažymėta vieta. S. Lozoraitis 
pareiškė, kad rytojaus dieną (tai 
galėjo būti apie VIII.28 - H) 
pirmoji viza buvo išduota į 
Vi ln ių v y k s t a n č i a m br i tu i 
žurnalistui. Tuo tarpu VIII.30 
su Lietuvos pasiuntinybės iš
duota viza į Vilnių, vadovybės 
siunčiamas, išvyko Amerikos 
Balso lietuvių tarnybos virši
ninkas R. Sakadolskis. 

Apie tuometinę vizų proce
dūrą straipsnyje ta ip aiški
nama: „Vykstantieji Lietuvos 
Respublikon gali įvažiuoti su 
galiojančia viza, išduota už
sienyje esančių Lietuvos kon
sulatų pareigūnų arba Lietuvos 
pasienyje. Su Sovietų Sąjungos 
išduotomis vizomis į Lietuvą 
įvažiuoti negalima. Tiems turis
tams, kurie jau keliauja su 
sovietų vizomis, Lietuvos vizos 
gali būti išduotos pasienyje". 

Po straipsnio paskelbimo tuo
jau vizas išdavinėti pažadėjo ir 
Latvijos pasiuntinybė. Tuo tar
pu Estijos konsula tas New 
Yorke vizų niekad neišdavinėjo, 
nes Estijos vyriausybė 1918-40 
m. laikotarpiu iš Amerikos 
piliečių vizų nereikalavo. 

Tiek Lietuvos bei Latvijos 
atstovai JAV sostinėje, tiek ir 
Estijos konsulato pareigūnai 
New Yorke J. Končiūtei pareiš
kę, kad visos trys Pabaltijo 
valstybių atstovybės gauna tele
fonu šimtus skambinimų, ku
riuose įvairių sluoksnių ameri
kiečiai, ruošdamiesi keliauti į 
Pabaltijį, teiraujasi vizų rei
kalu. 

Pusei šimtmečio praėjus,įvyko 
seniai svajotas stebuklas: vėl 
prisikėlė Lietuva kaip nepri
klausoma valstybė. Nenuosta
bu, kad tiek televizijos kameros, 
t iek didžiosios spaudos, kaip ir 
milijonų amerikiečių bei viso 
pasaulio žmonių akys j auku r i s 
laikas nukreiptos į Pabaltijo 
pasiuntinybes Amerikoje. 

Į T A R T I N A S DIENRAŠČIO 
KELIAS.. . 

Vieną iš pasku t in ių jų 
rugpjūčio dienu paštu gavom 
didesnio formato voką iš SSSR 
ambasados Washingtone. Nu
stebau, nes nesu prašės vizos nei 
j Lietuvą, nei į Sovietų Sąjungą. 
Prisiminiau, kad daug kartų 
esu dalyvavęs įvairiose demon
stracijose prie Sovietų Sąjungos 
ambasados A. Sacharovo gatvė
je Washingtone ir gal dėlto koks 

kerštingas rusų a r kitos tau
tybės t a ryb in i s pi l ie t is , 
sužinojęs mano adresą, dabar, 
totalinio komunizmo dienoms 
pasibaigus, siunčia parako ar di
namito dozę. 

Atidariusi voką žmona nuste
bo. J a m e įdėtas paklydęs 
„Draugo" 1991.VIII.22 nr. su 
šiuo maloniu laiškučiu lietuvių 
kalba: „...Per klaidą man buvo 
atsiųstas Jums priklausantis 
.Draugo* laikraščio egzemplio
rius, kurį aš, su malonumu, 
Jums grąžinu..." 

Gerai, kad „Draugas" pateko 
į doro lietuvio pare igūno 
rankas. Antra, pateko tuo laiku, 
kada KGB jau nebepavojinga. 
Bet galimas dalykas, kad pana
šūs atsitikimai dėl Amerikos 
pašto neapdairumo pasitaiky
davo ir anksčiau, kai Stalino ir 
po to Brežnevo bei Andropovo 
laikais kai kurie asmenys KGB 
buvo ypač sekami ir net kėsin-
tasi į jų gyvybes. 

Rasa (Statkevičiūtė) ir dr. Domas Lapkai po santuokos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje Chicagoje. Jaunuosius sutuokė kun Kęstutis T- r.akas. Jaunoji 
gimusi ir augusi Lietuvoje, jaunasis — Chicagoje Aps^. ' eno Chicagos 
priemiesty. 

ATSISVEIKINIMAS SU 
MENO VADOVU 
AURELIJA M. BALA3AITIENF 

Lina Žilionyte 

APVAINIKAVO STUDIJAS 
NAUJU DIPLOMU 

Šių metų birželio 28 dieną 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Marylando universitete, MD, 
mokslinį darbą magistro laips
niui gauti sėkmingai apsigynė 
buvusi Vilniaus universiteto 
absolventė Lina Žilionyte. Šiuo 
metu aspirantė dirba „Ameri
kos balso" lietuvių redakcijoje. 

L. Žilionyte aspirantūrai pasi
rinko jau Vilniaus universitete 
pradėtą sritį — lingvistiką. 
Tačiau Amerikoje lingvistines 
studijos turi kitas ištakas ir tra
dicijas negu Europoje, čia dar te
begyvos Bloomfieldo, Sapire ir 
kitų idėjos. Ypač per pastaruo
sius 15 metų subrendo ir sukles
tėjo N. Chomsky generatyvinė 
gramatika, kurios teorijos tiktai 
t r u p u t į teko „pauos ty t i " 
Vilniaus universitete. Naujoji 
lingvistikos katedra Marylando 
universitete kaip tik ir yra su
būrusi N. Chomsky karštus 
pasekėjus, kur ių ra tas jau 
pasiekė ir Japoniją, Korėją, 
Europą. 

Aspirantė L. Žilionyte moksli
nį darbą rašė tema „Lietuvių 
kalbos refleksyviniai įvardžiai 
ir veiksmažodžiai N. Chomsky 
generaty vinės gramatikos Švie
soje". Jos mokslinis vadovas 
buvo Barcelonos universiteto 
filologijos mokslų docentas Juan 
Uriagereka. 

L. Žilionyte 1974 metais baigė 
Alytaus vidurine mokyklą ir 
tais pačiais metais įstojo į 
Vilniaus universiteto filologijos 
fakultetą, kur studijavo anglų ir 
vokiečių kalbas bei literatūrą. 
Vilniaus Alma Mater ji baigė 
jubiliejiniais 1979 metais. 

Linkėjo būrys Čiurl ionio 
ansamblio narių ir ansamblio 
veiklą įvairiais būdais rėmę 
asmenys, rugpjūčio 23 dienos. 
vakare susirinko į Clevelando 
Lietuvių namų didžiąją salę at 
sisveikinti su ansamblio meno 
vadovu, muziku ir kompozito
riumi, Klaipėdos konservatori
jos profesorium Gediminu Pur
liu, grįžtančiu į tėvynę rugsėjo 
2 dieną. Po antros beveik de
vynių mėnesių viešnagės Cle-
velande Gediminas Purlys tapo 
Čiurlionio ansamblio širdimi ir 
lietuviškos visuomenės šeimos 
nariu. Savo švelnia, bet labai 
tvirta dirigento ranka ir aukštu 
muzikiniu išsilavinimu bei savo 
šviesia asmenybe jis pakėlė 
Čiurlionio ansamblio lygį, suža
dino narių entuziazmą, paruoš
damas sudėtingą naują repertu
arą ansamblio auksinio jubilie
jaus šventei. Antrą kartą grįžęs 
į Clevelandą, j i s paruošė 
sėkmingas ansamblio gastroles 
Philadelphįjoje, New Yorke ir 
dainų šventei Chicagoje, joje 
dalyvavęs kaip vienas iš šventės 
dirigentų ir susilaukęs labai 
pozityvių atsiliepimų spaudoje 

Gražioje Lietuvių namų salėje 
buvo čiurlioniečių paruoštos 
vaišės. Nuotaika buvo jauki, nes 
čiurlioniečiai yra kaip viena 
šeima, savo narių ir vadovų 
gyvenimo įvykius bendrai išgy
venanti ar atšvenčianti. 

Susėdus prie stalų, ansamblio 
ilgametis pirmininkas Vladas 
Plečkaitis pakvietė kun. Gedi
miną Kijauską, Dievo Motinos 
parapijos kleboną, sukalbėti 
invokaciją, o po jos sugiedoti 
vieną posmelį „Lietuva bran
gi" ir tylos minute atsistojus 
pagerbti mirusius Čiurlionio an
samblio vadovus ir narius. Pasi
vaišinus Vladas Plečkaitis nuo
taikingai pasakojo Gedimino 
Purlio „atradimo" istoriją. Kai 
1989 metais Lietuvoje lankėsi jo 
žmona Gražina su savo seseria 
Danute Dunduriene. joms pa
vesta su Lietuvos muzikų talka 
surasti ansambliui vadovą. 
Zitai Kelmickaitei rekomen
davus Gediminą Purlį, jis sutiko 
atvykti. Grįžusios į namus buvo 
paklaustos, ką Purlys susiti
kimo metu Vilniuje kalbėjęs. 
„Nieko daug nesakė, tik daug 
šypsojosi", buvo atsakymas. Ir 
toji šypsena lydi Gedimino 
Purl io kiekvieną žingsnį, 
kiekvieną repeticiją, kiekvieną 
koncertą. Buvę gana kompli-

DRAMOS SAMBŪRIS 
DIRBA 

Los Angeles Dramos sambūris 
įtemptai ruošiasi naujam sezo
nui. Šių metų rugsėjo 20 d. 
v a k a r e Sambūr i s globoja 
Bernardo Brazdžionio ir 
viešnios ak torės Virginijos 
Kochanskytės rečitalį , Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 

kuota sutvarkyii vizos ir 
kelionės reikalus, bet 1989 m. 
lapkričio 4 die- a Gediminas 
Purlys atvyko ir tuoj paklausė, 
kada būsianti pirmoji repetici
ja. Prasidėjo įtemptas darbas su 
pavieniais balsais ir choru, dir
bant 4-5 diena.- savaitėje. Jis 
šauniai paruošė jubiliejinio kon
certo repertuarą ir skatino vykti 
į tėvynę atlikti ansamblio 
įkūrėjo a.a. Alfonso Mikulskio 
svajonę. Po sėkmingos viešna
gės Lietuvoje, su ašaromis 
atsisveikinęs Rygoje. Gedimi
nas pažadėjo grįžti ir ansamblį 
paruošti dainų šventei. Palin
kėjęs Gediminui grįžti į laisvą 
Lietuvą, sudaryti chcrą, kuris 
koncertuotų laisvame pasauly
je ir garsintų Lietuvos vardą, 
pirmininkas pakvietė ansamb
lio vicepirmininkę Violetą Ži-
lionytę-Leger Gediminui Pur
liui įteikti ansamblio ir svečių 
dovanas. 

Kun. Gedinnas Kijauskas, 
Gedimino Purlio globėjas, jį 
apgyvendinę- parapijos patal

pose, prisipažino, kad jam esą 
lengviau sakyti pamokslus. 
negu atsisveikinti. Pažinęs an
samblį Vokietijoje, jis negali 
užmiršti tų nuostabių dainų ir 
tvirtina, kad ansamblis Lietu 
vos kultūros istorijoje užsi
t a rnavo nemir t ingą vietą. 
„Daina yra dvasios revoliucija. 
Tai jėga, su kur ia t anka i 
nepajėgia kovoti", pabrėžė jis ir 
pasidžiaugė, kad parapija yra 
laiminga galėjusi prisidėti prie 
Čiurlionio ansamblio darbo ir 
veiklos. Padėkojęs už vargona
vimą, jis palinkėjo Gediminui 
Purliui sėkmės atsikuriančioje 
tėvynėje. 

Jurgis Malskis, jubiliejinio ko
miteto pirmininkas, apgailesta
vo Gedimino Purlio išvykimą ir 
prašė perduoti mūsų linkėjimus, 
siekius ir troškimus sesėms ir 
broliams tėvynėje. J is linksmai 
nuteikė klausytojus pranešda 
mas, kad jau planuojama 100 
metų ansamblio jubiliejaus 
programa. 

Vladas Plečkaitis pristatė 
svečius iš Lietuvos — Zenoną 
Sniečkų ir dukrą Rasą, o 
„Strumbro" ansamblio nariams 
Jurgiui ir Ričardui įteikė po 
dovanėlę padėkos ženklan už 
t a l k i n i n k a v i m ą ansambl io 
chorui. 

Žurnalistė Aurelija Balašai-
tienė, spaudoje populiarinusi 
ansamblio veiklą ir Purlio 
įnašą, parafrazavo pagal jos 
eilėraštį Purlio sukurtą dainą 
„Tu man brangi". „Tu mums 
brangus, nes su tavimi per 
dainą mumyse atgimė tėvynės 
dvasia". J i perdavė linkėjimus 
Gedimino žaviai žmonai Audro
nei, dukroms Živilei ir Vaivai ir 
sūneliui Tadui. 

Vladas Plečkaitis padėkojo 
ansamblio tarybos nariams u i 
jų darbą ir ansambliui paaukotą 
laiką, atsisakant savo asmeniš
kų reikalų: Aušrai Babickienei, 
Violetai Žilionytei-Leger, Rai
mondui Burkui ir Virginijai 
Juodišiūtei-Rubinski. Ypatinga 
padėką jis pareiškė kanklių or
kestro vadovei, ansamblio įkū
rėjo našlei Onai Mikulskienei. 

kuri 52 metus iki šios dienos 
propaguoja kankles ir priaugino 
naują kanklininkų kartą. 

Ona Mikulskienė sentimenta
liai paminėjo, kad kar tu su 
Gediminu buvę atlikta dvylika 
koncertų Lietuvoje ir Ameriko
je, per dešimtį koncertų bažny
čioje. Kaip Šiluvoj, Klaipėdos 
atstatomoje Taikos Karalienės 
bažnyčioje ir Vilniaus katedroje. 
Ji Gediminui pareiškė ypatingą 
padėką už jo talką paruošiant A. 
Mikulskio kūrinių trečią dalį. 

Pagaliau žodis teko šventės 
garbės svečiui Gediminui Pur
liui. „Ėjau į čia šį vakarą bloga 
nuotaika, kaip į pakasynas. 
Čia praleidau beveik dvejus 
me tus . J ie paliko gil ius 
pėdsakus mano mąstysenoje ir 
padėjo antspaudą mano gyveni
mui. Norėjau daug ką pasakyti, 
bet stinga žodžių. Svarbiausia 
tai, kad mano didžiosios sva
jonės išsipildė: ansamblio vieš
nagė Lietuvoje ir mano diriga
vimas dainų šventėje". Gedimi
nas Purlys šiltai dėkojo ansamb
lio pirmininkui Vladui Plečkai
čiui, sakydamas, kad „Vladas 
yra ansamblio širdis". Dėkojo jis 
ir Gražinai Plečkaitienei bei 
Danutei Dundurienei už jų pas
tangas jį atsikviesti. Kun. Gedi
minui Kijauskui jis pareiškė 
gilią padėką už pastogę ir 
ypatingai džiaugėsi tuo, kad 
kiekvieną sekmadienį Šv. Mišių 
metu buvo prisimenama Lietu

va. Onai Mikulskienei j i s yra 
dėkingas už sute iktą progą 
pažinti a.a. Mikulskio asme
nybę. Aurelijai Balašaitienei jos 
dukrai Jūratei ir žentui Ed An-
dros Purlys dėkojo už sudarytas 
galimybes susipažinti su muzi
kos mokymo metodais, juos pri
taikant protiniai atsilikusiems 
vaikams. Tai Lietuvoje esanti 
visiškai nepažįstama srit is. Jis 
pareiškė pagarbą visiems čiur-
lioniečiams bendrai, o Aušrai 
Babickienei, Irenai Kijauskie-
nei, Paulinai ir Pranui Mašio
tams už ypatingą globą ir rū
pestį. Baigdamas jis įpareigojo 
ansamblį tęsti savo veiklą, nes jis 
turi tarnaut i Lietuvai. „Gal už 
metų aš ir vėl būsiu čia", visų 
dideliam džiaugsmui pranešė jis 
ir prisipažino, kad planuoja Cle
velando valstybiniame universi
tete siekti magistro laipsnio. 

Jo kalba buvo palydėta ilgais 
ir karstais plojimais. Oficialio
ji vakaro programa buvo užbaig
ta, pradėjus sproginėti šampano 
butelių kamščiams, visiems 
dalyviams sugiedojus „Ogiausių 
metų" su gražiausiais linkėji
mais Gediminui Purliui jo artė
jančio gimtadienio proga. 

Tai nebuvo banaliai sentimen
talus atsisveikinimo vakaras be 
liūdesio ar ašarų, nes švietė 
viltis Gediminą vėl pamatyti 
Clevelande ir lydėjo džiaugsmas 
jį grįžtant į brėkštantį laisvės 
rytą Lietuvoje. 

PADĖKA 
Dr. Petrui Kisieliui, išgelbėjusiam mano gyvybe, 

chirurgui padariusiam sėkmingai operaciją, poniai 
Kisielienei, seselei Joanai, tiek daug ligoje man 
padėjusioms. JAV karo veteranų 9115 posto nar iams, 
sesėms ir broliams šauliams Anei ir August inui 
Ašokliams, ligoninėje, paskui namuose mane nuolat 
lankiusiems ir aprūpinusiems, šaulių pirmininkui Juo
zui Mikuliui su ponia, Jonui Dekeriui, kurs dvi mylias 
atėjo pėsčias į ligoninę mane aplankyti, Alfonsui 
Kizlaičiui, Irenai ir Stasiui Pranskevičiams, Nijolei ir 
Apoliui Skopams ir kitiems mane lankiusiems ir 
dovanas nešusiems, Cicero ALTo valdybai su pirmi
ninku Juškevičių, prieteliams Bronei ir Viktorui Kalai-
nams, Viktutei, Onutei ir Vytautui Remeikiams, seselei, 
ligoninės vedėjai ir ligoninės kapelionui kasdien 
ligoninėje mane lankiusiems ir guodusiems, reiškiu 
nuoširdžiausią padėką. 

S tepas P a u l a u s k a s 

Gediminas Pur \ - ir Čiurlionio ansamblio pirm. Vladas Plečkaitis atsisveiki
nimo vakare 

Nuotr A. M. Balašaitienės 

1991 METŲ KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 

306 Spalio 7-24 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 1 naktis. Kaina nuo 

$1,250 iki $1,365 
Su visomis mūsų grupėmis gali skristi ir pavieniai 

keliautojai. Parūpiname iškvietimus. Nuo rugpjūčio 15 d. 
skridimo i Rygą kainos papigintos. Vietų skaičius ribotas. 

Smulkesnėms informacijoms kreiptis: AMERICAN 
TRAVEL SERVICE, 9439 S. Kedz.e Ave., Evergreen 
Park, IL 60642. Tel. 708 422-3000. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
Balfo metiniame renginyje lap
kričio 17 dieną, parodys Julijos 
Dan t i enės „Pr ie Dangaus 
vartų". Taip pat ruošia savo 
skelbtame konkurse atžymėta 
Izabelės Lukošienės pjesę-pa-
saką „Karalius vagis", kuri 
išvys rampos šviesą 1992 metų 
kovo 21-22 dienomis. Abu veika
lus režisuoja Algimantas Žemai
taitis. 

CHICAGOS 2INIOS 
ĮTAMPA DEL MOKYKLŲ 

MAŽĖJA 

Mokyklų ir unijos pareigūnai 
tvirtina, kad jie laukia teigiamų 
rezultatų abiejų pusių derybose. 
..Mes žiūrime i ketvirtadienį, 
kaip lemiama dieną, ar jie suge
bės atsakyt: • -įgiamai į tai, ką 
jiems pateikime", pasakė Jac-
ųueline Waughn, Chicagos 
mokytojų unijos prezidentė. 

IMIGRANTŲ BYLA 

Nelegalūs imigrantai, lau
kiantys deportacijos, yra talpi
nami priemiesčių kalėjimuose, 
kuriuose nėra a t i t i n k a m o 
maisto, dušo įrengimų, telefono, 
todėl Chicagos i span iška i 
kalbančių ir civilinių teisių or
ganizacijos iškėlė bylą Imigra
cijos ir Natūralizacijos tarnybai 
ir keletui priemiesčių 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

79TH AVENUE, HICKORY HILLS, IL 60457—2259 U.S.A. 
RUOENS IR ŽIEMOS KELIONĖS Į LIETUVĄ, 

16 rugsėjo — 02 spalio / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

20 rugsėjo iki 06 spalio / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

23 rugsėjo — 13 spalio / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

27 rugsėjo iki 27 spalio / 28 NAKTYS VILNIUS, 1 naktis Kopenhaga. 

04 spalio iki 20 spalio / 14 naktų Vilnius ,1 naktis Kopenhaga. 

KALĖDOS IR NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 20 gruodžio iki 05 sausio 
Kainon įskaitant „Traviatos" bilietus ir Naujųjų Metų balių. 

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 27 gruodžio iki 12 sausio. Kainon įskaitant 
„Traviatos" bilietus ir Naujųjų Metų balių. 

VASARIO 16-TOJI. 14 vasario iki 01 kovo / 14 naktų Vilnius, 1 naktis 
Kopenhaga. 

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS! 

VISŲ IŠVYKŲ VIETOS LABAI RIBOTOS. DĖL TOLIMENĖS INFORMACIJOS PRAŠOME 
KREIPTIS G. T. INTERNATIONAL, INC., 9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, 
ILLINOIS 60457, TELEFONAS: (708) 430-7272. 
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Redaguoja dr. K. A. Dagys 

PASKUTINIS PARTIJOS 
PIRMŪNŲ POSĖDIS 

Didžiulis apy tamsis pri
rūkytas kambarys, ilgas stalas, 
apkrautas vodkos buteliais ir 
ikrą. Aplink jį partinių funk
cionierių oktetas. Vyrai varto 
popierius, nusikeikia, vieni 
trenkia kumščiu į stalą, kiti 
b a t u į grindis. Nuovargis . 
Netikrumas. Desperacija? 

— Ei tu, čechoviškai šnekant, 
figūra, kada gi mums čia atvesi 
supančiotą savo bendravardį 
Borisą? — pertraukė nejaukią 
tylą Gennady. 

— Po laiko. Per vėlai susipra-
tom. Neliko vyrų, kurie išdrįs
tų beviltiškai kišti galvą vilkui 
į dantis. Bet čia ne mano 
reikalas. Tokiais žaidimais užsi
ima KGB. 

— Visai ne. Kam gi yra Vi
daus reikalų ministerija su spe
cialiais daliniais, milijoniniu 
personalu. 

— Ne. Armija tur i keturis 
milijonus ir kelis dešimtis tūks
tančių tankų. 

— Nenugalimoji armija Leni
nui prisiekė tik ginti šlovingąjį 
komunizmą nuo kapitalistinių 
priešų. 

— Nuo kapitalistinių! O anais 
metais šlovingoji armija nesuge
bėjo nei apginti, nei sulaikyti, 
nei pastebėti, kai kapitalistinis 
vokietukas lėktuvėliu perskrido 
visas sienos užtvaras ir nusilei 
do Raudonojoj aikštėj. Kokia gė
da prieš visą pasaulį! 

— Ššš! ne dabar laikas valsty
bines žioplystes prikaišioti. 
Šiandien didžiausiam pavojui 
mūsų šviesiausioji nemirtingo
ji partija. Neieškokim praeities 
kaltininkų. 

— Šios dienos kaltininko ne
galime neminėti. Tai jis, Pugo! 
Ir pavardė jam tinka nuo žodžio 
„pugatsia" (bijoti). Išsigando ir 
pražiopsojo momentą išsprog
dinti pastatą su Borisu ir visais 
sėbrais. 

— 0 tavo pavardė dar klasiš-
kesnė — Kriučkov, vadinas 
kriučka. Prakeikti litovcai. 
kurie daugiausia mums bėdos 
pridarė, mūsų partijos šlovę 
nuplėšė visam pasauly, kai nori 
iš ko pasijuokti, duoda kriučkos 
medalį. Tu nesi vertas nei supu
vusios kriučkos... 

— Tavariščiai. ramybės. Jau 
barzdos užžėlė m u m s čia 
beieškant išeities. Taip kvailai 
įsivėlėm, nevykusiai bandy
dami Michailą nuo pjedestalo 
nukelti, o Leniną užkelti. 

— Drąsos! Nenuleiskim no
sies. Dmitrijau. liepk karo avia
cijai subombarduoti parlamen
to rūmus su Borisu ir jo 
pakalikais. 

— Blogai. Aviacija ne mūsų 
pusėje. 

— Tai įsakyk, kad tankai pra
dėtų šaudyti į jų langus. 

— Dar blogiau. Vieni šaudys 
į jų pusę. kiti į mūsų. 

Tuo metu įėjo liokajus ir 
pranešė, kad už durų laukia 
Mykolas draugas Burokevičius 
ir anas nežino, kur jam slėptis 
kur bėgti. 

— Pasakyk jam, tegul eina j 
pragarą, pas Josifą ar Leonidą 

— Nejuokaukim, tavariščiai, 
iš tikrųjų, kur mums bėgti, kai 
jam reikia bėgti? 

— Gal į Libiją. Dar liko Kuba, 
o geriausia į mėnulį. 

— Į Mėnulį! Ten, kur nabaš-
ninkas Chruščiovas, kaukš
telėjęs batu į Jungtinių Tautų 
stalą, pažadėjo, kad pirmas, kas 
palies Mėnulį, bus sovietų 
batas. 

— Susimylėkite ir laikykite 
mane išteisintu. Staiga pajutau, 
kad kairė galvos pusė tiesiog 
plyšta iš skausmo. Gangrena. 
Negalėsiu toliau čia likti. 

• — Valen t ino reikės pasi
gai lė t i . Jį i š t iko proto 
apendicitas. 

— Man dar blogiau. Pasiutli
ge kartojasi. Bijau, kad galiu ką 
nors pasmaugti. — Ir išbėgo 
Dmitry. 

— Kalbu rimtai, žmona tik ką 
skambino, kad Ivaniukas, mano 
tikras vaikas, prarijo medinį 
šauktą. Kartais šeimos reikalus 
ji stato aukščiau negu partijos 
ir liepia skubiai grįžti. 

— Pala, mūsų jau lieka tik 
kvintetas. Reik kuo nors papil
dyti. 

— O kad taip pakviestumėm 
Aleksandrą, kuris vis dar sėdi 
ant tvoros? 

— Aleksandras mūsų žmo
gus, bet jis nori ir toliau būti 
Bessmertny (Nemirtingasis). Jis 
gudrus, nesutiks. 

— Ir kas visą tą velniavą 
sumanė ir mus įklampino? 

— Borisas! Pugo. Jis kalčiau
sias. Pakar t jį! 

— Geriau jam būtų, jei jis 
pats nusišautų! 

— Siūlymą paantrinu! 
— Balsuojam! 
Borisas, kaip i ausį įkirptas, 

ke ikdamas i s išdūmė iš 
kambario. 

Neprotokoluotą protokolą 
slaptai užrašė Nikita Ilgaausis 

GERIAU NUO PATARIMŲ 
SUSILAIKYTI 

Prancūzų da i l ip ' n t c a g Horace 
Vernet piešė prie Ženevos ežero. 
Netoliese piešė dvi svetimšalės. 
Viena jų priėjo pažiūrėti, ką jis 
piešia, ir davė jam patarimų. Jis 
už patarimus padėkojo. 

Rytojaus dieną jis tą svetim
šalę vėl sutiko garlaivyje. 

— Pone, jūs esate iš Prancū
zijos, ta i turite pažinti didįjį 
dailininką Vernet. Sako, kad jis 
yra laive. Parodykite man jį,— 
paprašė ji. 

— Norite pamatyti jį? 
— O, taip. 
— Gerai, panele, jūs jį jau 

pažįstate, vakar davėte jam 
piešimo pamoką. 

Malmo (Švedijoje), dienraštyje 
tilpęs skelbimas: 

..Parduodame šunis ir kates. 
Atminkite, kad tai vienintelė 
nuoširdi meilė, kurią galima 
gauti už pinigus". 

* 

Viena Paryžiaus firma 
reklamuoja savo gamybos 
baltinius: 

„Kai išskalbsite dvidešimt 
kartų, atsitiks kažkas nepapras
to: absoliučiai nieko neliks". 

Spaudos apžiūrėjimas 

ARTĖJA PASAULIO 
PABAIGA 

• PASKELBTA NAUJA 
PASAULIO pabaigos data: 2002 
metų birželio 7 diena 3 valanda 
nakties Maskvos laiku Kvados pa
daryta ištyrus kontama^sjuosius 
su nežemiškomis civilizacijomis. Jų 
duomenimis iki lemtingos minutes 
Žemėje įvyks daug nelaimių: 25 
laipsniais pakils Kmperatūra, žmo
niją kankins 8 baisios ligos, Ramia
jame ir Atlanto vandenynuose pra
sidės tektoniniai dugno poslinkiai... 
Tačiau nereikia nusimir.:i - į saugią 

• kitą planetą žmonija evakuos atei
viai & kosmoso! Sake. kad jau da
bar jie vykdo atranką tų žmonių, 
kuriuos pasirengę išgelbėti. Di
džiausią šansą turi nemieiekiualinį 
darbą dirbantys žem.c_\a: kiemsar
giai, namų šeimininkes, sargai. 

Taip r a š o Vilniuje leidžiamas 
Forumas (Nr . 11, 1991). Ir k u r 
j i s t a i p t iks l ia i žino, kokie 
ch i romanta i ar frantai laikraštį 

D R A U G A S , šeš tad ien is , 1991 m. rugsėjo m ė n . 7 d. 

Juozas GRILSVS 
Šluota 

Balys Pavabalvs 
KAIP SUPRAST ŠIĄ GADYNĘ, 
TURINT GALVĄ MEDINĘ! 
Tos kompiuterių amžius pakelia pirštą 
ir paspaudžia mygtuką. 
Ir visokius ratus, net ir galvas mum suka, 
Ir daiktai žmonėmis jam pavirsta. 

Tas kompiuterių amžius — taurus liberalas. 
Už laisve taurę Jis kelia, 
Šarlatanam atverdamas kelią. 
Ir tikėk tu, žmogau, kad ne melas! 

Tas kompiuterių amžius kenčia, net širsta. 
Kad mūsų galvos, tarytum puodynės, 
Nesupranta visai šios gadynės. 
Nes robotais jos nepavirsta. 

. , N e w y ° r k o * " • York Nevs dauginti , neimk daugiau negu 
apšvietė, nežinom paslapties, tilpo sekančio turinio skelbi- rekomenduojama RDA. Cinko 

Vienas vyresnio amžiaus su
laukęs pensininkas šventė 
šimtąjį jubiliejų. Jo giminaitis, 
atvykęs jį pasveikinti, paklausė; 

— Kaip jautiesi? Ar nėra 
sunkumų vaikščiojant? 

— O ne. Aš vaikštau labai 
gerai, nesiramsčiuodamas, daug 
geriau nei prieš šimtą metų. 

Neieškokim šiandien velnio 
su ragais, 

Jis gali ateiti su fraku, cilinde-
riu, 

Ar net su sutana... 
E l e n a G a b u l a i t ė , Ateitis 

1991-2 

Tik tie spėjimai ne visai atitin
ka mūsų žinomų tautiečių M. 

m a s 
Ą, perteklius kūne kliudo kūnui 

„Alan, prašau tave, sugrįšk pasisavint i reikalingą vario 
M. ir A.P.B. tvirtinimams, kad namo. Dovanosiu viską. Nerei- kiekį. Didelis cinko ki< 
pasaulis nesulaikomai baigsis kės nusikirpti plaukų. Sugrįšk! neleidžia kraujo celėms formuo 

Jei žmogus neprisipažįsta kly- t i s - B e to> Wyomingo unr 
dęs, jis daro antrą klaidą. 

Konfuci jus 

už dvejų metų: Kaip reikės po to 
gyventi tiems, kurie regės 
pasaulio pabaigą, neaišku. Bus 
įdomu. 

Ir jie nesutaria del pasaulio pabaigos. 

I Š RESPUBLIKOS 
SKELBIMŲ PUSLAPIŲ 

Iš anglu spaudos 

TIKRA TIESA 

ArvTd»s PAKALNIS Šluota 

Atrodo, turiu visa, ko reikia 
(taip pat galimybę išvažiuoti 
gyventi į užsienį). Man jau greit 
24-ri. Taigi - Ožka... Bet esu 
visai kaip laukinė kate: ilgai 
reikia mane jaukinti — ir jokių 
garantijų.. . Labai norėčiau 
pamatyti tą velnio paukštį. 
kuris pagaliau mane pažabos. 

Esu 26 metų, 175 cm ūgio. 
Norėčiau susipažinti su paken
čiamo būdo, ilgaplauke dailios 
figūros moteriške, kuri gali būti 
gimusi po Ožiaragio, Vėžio, 
Mergelės Šaulio ženklu. Visi 
metai tinkami, išskyrus Bizono 
ir Šuns. 

22 metų, 16d cm simpatiška, 
tamsiaplaukė lietuvaitė ieško 
brangaus ir artimo draugo, 
gyvenančio Birštone... 

Švelnumu ir dėmesiu mane 
galima kedenti kaip šiltą vilną. 
O jei „kedenti" imtųsi veržlus 
bei patikimas žmogus, linkęs 
blaiviai ir su humoru vertinti 
kasdienybę... mielai susipažin
čiau. Aš išvaizdi trisdešimtmetė 
vilnietė, jau ragavusi šeimy
ninio gyvenimo druskos, bet op
t imizmo nepraradusi. (Jei 
tikėsite senute astrologija, ma
nimi ypač turėtų susidomėti 
Jautukai.) 

Esu Jūra te . Iš marių deives 
paveldėjau neblogą figūrą. 
dideles įdemia> akis... laukiu 
draugo, nebūtinai kaip Kastytis 
galingo, bet žrrogaus rimto ir 
dorovingo.. 

Sardinijos saloje, kaip ir Sicili
joj, siaučia organizuotas bandi
tizmas. Ši padėtis Italijos 
vyriausybei sudaro opią pro
blemą. Turistams lankymasis 
yra pavojingas, bet, nežiūrint to, 
turizmo agentūros štai kaip 
reklamuojasi, norėdamos privi
lioti turistus: 

„Aplanky kiu Sardiniją ir Or-
gose pamatysite kapines, 
kuriose palaidoti garsiausieji 
Sardinijos banditai". 

Siuntinėja mums laiškus su 
prašymais aukot i , ir labai 
dažnai prideda, kad „aukos at
leidžiamos nuo valstybinių mo
kesčių". Jie žino. kad išmaldos 
prašo iš pensininkų... jau kelinti 
metai smulkios aukos nebenu-
rašomos. Kelis dolerius atgau-
tum, jeigu paaukotum b t a t 
šešis tūkstančius dolerių... Tai 
kam erzinti su „atleidžiama 
nuo mokesčių", kai neatlei
džiama?! Tad, aukų rinkėjai, 
liaukitės žmones mulkinę. 

Al fonsas N a k a s 
Lietuvis žurnalistas. 

Nr. 15, 1990 

Tam pačiam „Lietuvio žurna
listo" numery Nora Kulpa-
vičienė skundžiasi, kad visur ir 
visada būna korektūros klaidų, 
pripažįsta, jog ta i „šimta
procentinė tiesa" ir nėra kam 
suversti kaltes. O kad tai šim
tą trisdešimt procentinė tiesa, 
ta i jos t a s s t r a ip sne l i s ir 
užvardintas Apie „Ko tek tū ros 
k la idas" 

IR ŽINOK TU, ŽMOGAU. 
KUR TEISYBĖ 

„Geriausias ir mažiausiai pa
šalinių blogumų sukeliantis yra 
zinc sulfate tabletės. 200 mg. 
imti triskart per dieną pa 
valgius, po vieną kas 8 vai. Tas 
vaistas įduotas per vykstantį i 
Lietuvą. Bus jam pasiųstas iš 
Vilniaus Kvedarnon''. 

Kelias į Sveikatą , Draugas 
1991 birželio 11 d. 

O „University of California at 
Berkeley Wellness Letter" Vol. 
7, Issue 9, June. 1991 rašo: 
„Rekomendacija kasdien i RDA 
naudoti cinką: moterims 12 
miligramų, o vyrams 15 mil. 
Jeigu jūs valgote išbalansuotą 
maistą, cinko gaunate pakanka 
mai. C inkas g a u n a m a s iš 
mėsos, jūrų gyvūnu, grūdų, yra 
jo p ien i škam ma i s t e ir 
daržovėse. Jeigu nori cinko pa-

t e t o t y r i m a i pa rodė , kad 
megadozės (daugiau negu 10 
kar tų nei nurodo RDA1 cinko 
gali sumažinti kūne „gerojo" 
HDL cholesterolio. Net 50 a r 75 
miligramai cinko per dieną jau 
gerokai sumažina HDL". 

UŽTIKO P R A G A R Ą 
P O MASKVOS P A M A T A I S 

P l a č i a i ž inomas suomių 
laikrašt is Ammenusastia įdėjo 
Stan Milerio rašinį, kuriame 
cituoja sovietų geologo dr. 
Dmitrio Azacovo tvirtinimą, 
kad jo ekspedicijai gręžiant į 
žemės gilumą, pavyko pasiekti 
pragaro sieną, ir jie girdėjo 
nelaimingųjų verksmus ir de
jones. „Kaip komunistas aš 
netikiu nei dangaus buvimu. 
nei Biblijos žodžiais, bet kaip 
mokslininkas nuo šiol tikiu, kad 
y ra p r aga ra s . Visai t i k r a s 
dalykas, kad mes pragręžėm 
pragaro sieną". 

Sovietu geologai vakariniam 
Sibire grąžtais paniekė 9 mylių 
gylį, kai staiga gilumoj pajuto 
tuš tuma. Temperatūra pasiekė 
2000 laip^nsu Fahrenhei to . 
T a d a j i ems is p ragręž tos 
gilumos iššoko baisi laukinėmis 
akimis būtybė. Darbininkai 
išsigando, veik visi išbėgiojo. 
Kurie liko, j išgręžtą skylę 
įstatė mikrofoną. Tada jie išgido 
žmonių balsus. Kauke, šaukė, 
lyg būtųjų milijonai. Jie visa tai 
įrašė į juostele, užrekordavo. 
Paskui atsisakė toliau ką nors 
daryti, uždarė išgręžtą skylę. 
Tai buvęs iki šiol nepatirtas, 
nenusakomas eksperimentas. 

Toliau rašo suomių laikraštis. 
kad sovietai atsisakė ką nors 
aiškinti , komentuoti. „Pašau 
lis" turėtų ką nors daugiau apie 
tai žinoti", baigia laikraštis 

iš Reflection. From The 
Franciscan Minims. Mexico. 

Vergei. 1990 Julv-August Nr. 
7-8. 

DĖMESIO: ATEINA 
KALBININKAS! 

Turime tekių kalbininsų, 
kurie mėgsta taisyti kiekvieną 
kalbėtoja, sutikę privačiai ar 
draugijoje. Viena žinoma kalbi
ninkė net pertraukė savo vyrą, 
kai j is . ska i t ydamas susi
rinkimo protokolą, paskaitė: 
„Per kelis metus surinkta..." 
Čia ji įsiterpė: ..Reikia sakyti 
per kelerius metus". Ar tai 
prisidėjo prie jų šeimos didesnio 
darnumo, nežinome. Per radiją 
kartais mėgstama: „Septynerios 
s a v a i t e s " , „Treji šunes" . 
Draugo gegužės 5 d. nr. rašoma: 
„Landsbergis penkerių dienų 
vizitą..." Dirva (Nr. 11, 1991) 
eina dar toliau, surado naują 
patobulintą gramatiką: „Po 
dvejerių metų Milašius ir vėl 
rašo tam pačiam poetui". 

Stebėtinai panašiai vienas 
veteranas recenzentas išsitarė 
apie K. Pabedinsko knygą: 
viskas ten gerai, sklandžiai 
pasakyta, parašyta, bet reikia 
kur nors ir prikibti, tai blogai, 
kad buvo parašyta taip. kaip 
žmonės sako: ..Vieni metai". 

Vienas suomis, laikraščio 
ska i t y to j a s , p a k o m e n t a v o : 
..Greičiausiai greždami pataikė 
ten. kur po mirties surenkami 
buvę partijos aukšto rango 
funkcionieriai. 

— Vakar buvo atėjęs vienas 
vyriškis prašyti tavo rankos, — 
sako tėvas dukteriai. 

— Kuris? Aš buvau pakvie
tusi keturis, kad tu turėtum iš 
ko pasirinkti. 

Cincinati miesto kapinėse 
Amerikoje yra antkapis su 
tokiu įrašu; 

,.Na, o dabar, brangioji, ar tu 
tiki. kad aš iš tiesų sirgau?" 

* 
Taip reklamuojasi vienas Pa-

rvžiaus grožio salonas: 
..Tau tereikia pakeisti tik 

gimimo data. o mes atliksime 
visą kitą". 

Daktaras išleisdamas pacien
tą iš ligonines sako: 

— Dabar tamsta būsi sveikas 
ir gyvensi iki mirties. 

Jei paukštis kvaks;. eidamas 
krypuoja ir gerai plaukia, tai 
tikriausiai bus antis — ne erelis. 

J o n a s Pabedinskas 

Liaudiškos dainelės „Dar tiktai 
dar...** burokeviškasis variantas 

K » { « u v n JU Juoru*n» dar irklai 
Virs >>u:o*^ v . v . , - . - . - , tinr tJuai 

Pr.od Dar t.kMi d*r oo 
dar toliau et«r -AiS (Irai*; 
<l«r luitai dar. 

Sv«d pT4.-lrJ7ljo.-l vaj.;i,>:a 
Jo l i**»rts maskaf j. , ,a 

P:i«d 

M i t « « n e . du<* :<*:uva. 
Aprarrun&iu as Urtuva, 

Prird 

v, ,***! .}** ji i ivar* 
N<tgi durų r.eatdar* 

dar. 
aks. 

rasiu 

P r * d , 

!*m'.*.:.iv,0 s'i Na idilūnu. 
Laiio padu* atėjūnams. 

C) Mickyvrf «u St*tjv11a 
KapKo iliefcja 30 meslyna . 

S*l>a ktsss ap»;:ry7l$». 
Guli b4i^tas pararu* . 

Sekmadienis. Vilnius 

* 

— Koks skirtumas tarp Ame 

Nst 
0*w» Kuoiw« Sw>u?fi mj«Ht*n 
**< pasjdasy. jam ri«sta 

rikos ir Sovietų Sąjungos? 
— Skirtumas toks. kad Ame 

nka turi komunistu nartii* 

\ v 

http://pT4.-lrJ7ljo.-l
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Toronto ateitininkai su globėja Danele Didiba'.iene žaidžia. 

JUODOJI PAUKŠTĖ ir i paskutinį 
neatvyksta. 

VACYS KAVALIŪNAS 

Nuo ryto ligi vakaro visas 
dangaus skliautas, visas miškas 
ir visi sodai skamba nesu-
stojančia pavasario paukščių 
giesme. Tiktai mes neturime 
kada džiaugtis — laikome 
baigiamuosius egzaminus. 

Jei ir išeiname kada kuris 
kiek, tai t ik labai trumpam 
laikui. Ir vis su knyga rankoje 
ir rūpesčiu veiduose. Pažiū
rėsime į mišką, apsidairysime, 
pakelsime akis j viršų — ir tuoj 
namo ir prie knygų. Ir sėdime 
dažnai ligi vidurnakčių, o kar
tais ir ligi aušros. Rūpi — o kas, 
jei egzaminų neišlaikysiu? Ir 
gėda ir viskas baigta. O egza
minus laikome didelėje salėje, 
išskirstyti ir pasodinti po vieną. 
Nei tu ko paklausi, nei su kuo 
pasitarsi. O ir egzaminų komi
sijos akys neprisimerkia. Viską 
jos mato — kiekvieną 
pajudėjimą. 

T ik ta i v ienas K s a v e r a s , 
atrodo, nieko nežiūri. Vos tik 
saulė pasislenka kiek prie vaka
rų horizonto, jis tuoj su 
Gertrūda ir drožia į pagirį. Kas 
jam? Stiprus visuose dalykuose. 
Gal tik su lietuvių kalba turi 
kiek bėdų — niekad nežino, kur 
kada koks kablelis reikalingas. 

O ir egzaminai ne taip jau 
puikiai visiem sekasi. Pranutė 
( taip mes vadiname Praną 
Vaškelį dėl jo moteriško būdoi 
po rašomųjų darbų krito. Gavo 
tr is pataisas. Mes stovime ir 
žiūrime pro salės langus, o jis 
toks mažytis, toks menkas, 
nelaimingas ir niekam nerei
kalingas eina namo žaliuojančiu 
ir paukščiais skambančiu pa
giriu. Ir kas jo laukia to gera
širdžio ir visada mergaitiškai 
besišypsančio mūsų Pranelio? 

Nekaip išėjo ir Gertrūdai. 
Neišsprendus: prie lentos ma
tematikos uždavinio, apalpsta. 
Sukrenta viduryje sales. O mes 
išsigandę šokame keliese kaip 
skruzdės prie nukritusio pušies 
spyglio ir nešame j kiemą ir 
paguldome. O paskui tik sto 
vime ir nežinome, ką toliau 
daryti. Tik Ksaveras susigrie
bia. Tuoj pas sargą ir atbėga su 
kibiru šalto vandens. Ir šliukšt 
ant mergaitės nuo kojų ligi 
galvos. 

Gertrūda krūptelia, staiga 
prasimerkia ir atsisėda. O 
direktorius, prasivėręs salės 
langą, žiūri ir lyg niekur nieko 
labai flegmatiškai: 

— Su moterimis tai vis taip 
pasitaiko, — ir vel langą uždaro. 

To Ksaveras d i r ek to r iu i 
atleisti negalėjo. Kai per išleis
tuves mes direktorių kilnojome, 
šaukdami „valio", jo prisišaukti 
negalėjome. 

— Jei ta ip labai nor i te , 
kilnokite vieni. 

— A t e i k , ateik! - šaukėme, o 

egzaminą 

jis net nepajudėjo. Tik sau po no-
sia, kad direktorius neišgirstų: 

— Jsuko Gertrūdai pataisą, 
paskui dar šneka .Su moterimis 
tai vis ta ip pasitaiko". J a m tik 
matematika. 

O man kuo toliau, tuo vis 
darosi liūdniau ir liūdniau. 
Kažko labai gaila. Kažkas, 
rodos, praėjo ir jau niekad nebe 
grįš. Pirmojoje klasėje mūsų 
buvo keturiasdešimt du. o dabar 
likome tiktai dvidešimt septyni: 
vienuolika mergaičių ir šešio
lika berniukų. 

Labiausiai man rūpi Rūta. Su 
ja reikės skirtis. Aš važiuoju į 
Kauną ir studijuosiu, o ji ir pati 
nežino, ką darys . Prieš 
paskutinį egzaminą išėjome į 
mie>to sodą paklausiau: 

— Tai kaip. Rūta'.' 
— Kas? 
— Važ iuo jame rudenį į 

Kauną? 
— Nežinau. 
— Ar neleis? 
— Gal ir leistų. 
— Tai ir važiuojam, sakau. — 

O ji pažiūrėjo į mane liūdnu 
žvilgsniu, nusišluostė ašarotas 
akis ir sako: 

— Aš dabar vis matau tą 
paukštę. 

— Kokią paukšte? 
— Juodą. 
— Tai kas, kad tu ją matai? 
— Ją prieš savo mirti maty

davo ir Magdutė. 
— Magdutė? 
— Magdutė. mano sesutė. Tu 

ją, manau, atsimeni? Buvome 
trejis metus toje pačioje klasėje. 

— Atsimenu. Jūs buvote la 
bai panašios. Kaip vienmetė.-. 

— Mes vienmetės. 
— Vienmetės? 
— Argi tu nežinojai? Aš tau. 

rodos, buvau sakiusi. Gal t u 
užmiršai? 

— Turbūt užmiršau. Atsime
nu t ik . kad jūs buvote labai 
panašios. 

— Ne tiktai mes. Panašus 
buvo ir visas mūsų gyvenimas. 
Net ir panašius sapnus sap
nuodavome. 

— įdomu. 
— O paskui, kai ji susirgo, vis 

matydavo tą paukštę O dabar 
ją vis matau ir aš. 

— O gal tau tik akyse ji pasi
rodo? 

— Nežinau, nežinau... Gal tik 
ir akyse. O gal aš ją matau savo 
siela. 

— Ar galima ką matyti ir 
siela? 

— Galima, daug ką galima.-
sako ji ir atsikelia nuo suolelio. 

— Ar jau nori eiti? 
— Jau . 
— Dar pabūkime kiek. 
— Negaliu. Rytoj egzaminas 

Dar turiu pakartoti kelis bilie 
tus. - Ir mes atsisveikiname 

Tą naktį Rūta staiga suserga 

Pasibaigia egzaminai. Dai 
kelios dienos — ir atestatų 
įteikimas. Direktorius V. umpu 
žodžiu pasveikina baigusius ii 
ragina nesustoti, o studijuoti ii 
siekti aukštesnio mokslo, pa 
brėždamas fiziką, astronomija i: 
ypač matematiką. 

— Jam vis tik ta jo matema 
tika. Daugiau jis nieko nežino. 
— ištaria Ksaveras ir apsidairo 
— bijo, kad direktorius nebūtu 
išgirdęs. 

Kapelionas, mūsų klasė-
auklėtojas, nuoši! tižioje savo 
kalboje linki laimingo ir pras 
mingo gyvenimo. O kad gyveni 
mas būtų prasmingas, teikiu 
šioje ašarų pakalnėje — in hac 
lacrimarum valle — dirbti, mels
tis ir mylėti. Mylėti savo 
artimą, savo kraštą, grožį, gci j 
ir tiesą. 

— Matai, Ksaverai, reikia ir 
mylėti, — sakoStefutė. neseniai 
susižiedavusi su ulonų 
kapitonu. 

— Žinau. 
— Ir gerai darote. 
— Ką? 
— Kad mylitės r,u Gertrūda. 
— O direktoriui vis tik ta jo 

matematika. 
— Tai kas? Nekreipkite dė 

mesio. 
— Mes ir nekreipiame. 
Vakare didžiausioje ir gražiai 

ISPĖJIMAI SULAIKOMI 
IKI LAPKRIČIO MĖNESIO 

įspėjami* pranešimai dau
giau negu i.OOO vairuotojų, 
kurie tur i i o ar daugiau nesu
mokėtų pdbaudų, nebebus siun
čiami iki lapkričio mėnesio ir 
jiems nebu- atimamos vai
ravimo teises iki to laiko, nes 
miesto pai>:gūnai nori, kad 
Texas bendrovė s u k u r t ų 
specialų ko oiuterį, tiksliai re 
gistruojant; < -smo taisyklių pa 
baudas. Tu o būdu bus išven 
giama klaida. 

išpuoštoje klasėje, žaižaruojant 
jos languose saulėleidžio spindu
liams, išleistuvių vaišės. O po jų 
— šokiai. Visi sueiname į salę. 
Mergaitės kaip gulbės ilgomis 
balinėmis .įknelėmis, o ber
niukai — i :odvarniškas savo 
uniformas pakeitę naujomis 
eilutėmis ir pirmą kartą užsiriš
tais kaklaraiščiais. 

Scenoje nkmq pulko orkest
ras, kurį parūpino mūsų klasės 
auklėtojas, einąs ir pulko kape
liono pareigas. N e t r u k u s 
muzika. Ir šokių melodijose siū
buoja ir skėsta visa salė ir 
>ukasi vidire šviesa nušviestos 
poros. 

Apie vidurnakčius skubiu 
žingsniu ateina iš savo kabineto 
direktorius ir atsistoja vidury
je salės. Paskui pakelia ranką 
Orketras nutyla, ir šokėjų poros, 
siūbavusios vaiso bangose, su
stoja. Visa salė laukia. Laukia 
ir direktorius. Atrodo, sunku 
jam pradėti. 

Paskui susijaudinės, visas 
.-balęs, užkimęs ir drebančiu 
balsu: 

— Šiąnakt mirė mūsų moki
nė, mūsų abiturientė Rūta 
Viliūnaitė, - ir išeina iš salės. 

Išeinu ir aš. Ir einu miesto 
5odo taku. laku, kuriuo pasku 
tinį kartą ėjau su Rūta. Ir ina 
tau tą juocLją paukštę. Ją ma 
tau savo <.ela. 

MISCELLANEOUS 

Meilė; <alba yra akyse. 
Ph. Fletcher 

JEI KALBATE ANGLIŠKAI mano 
agentu'a gali jums padėti suras
ti darbą prižiūrėti vaikus arba 
seneims Kreipkitės Rosaiie, tel. 
312 6490822 

L I E T U V O S A I D A I 
VVda KAZE BRAZDŽIONYTE 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8::*0 - fcOO v. vakaro 

Visos laido« ift WCEV stotie« 
1450 A M b a n g a . 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60440. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX "X70 

40 TŪKSTANČIŲ ŽALIŲ 
KORTELIŲ „VISA" 

LOTERIJOJE 

Loterijoje galite dalyvauti, jei: 
1. Esate gimę Lietuvoje 
2. Jei noriie pastoviai gyventi r dirbti JAV-bėse 
3. Jei turite raštišką darbo garantiją viene

riems metams 

Jus arba jūsų šeimos narys gali 199! • > ..Visa" Loterijoje 
laimėti žalią kortelę Todėl turite šioje 'oterijoje dalyvauti. 
Aplikacijai užpildyti liko mažai laiko. Kreipkitės į žinomą 
imigracijos advokatų firmą, kuri už Ŝ OO jums padės tą 
aplikacija užpildyti ir pristatyti Valstyi >s departamentui. Tai 
nedidelė suma. jei norite gyvent. JAV-bėse legaliai ir 
pastoviai Skambinkite šiandien ž i b ė k i t e angl iškai 

DouoJas Bristol, 20 S Giark.Tol. 1-312-372-1991. Valan
dos susitarus. 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

T»t. 376-1882 ar 376-5996 
10°o— 2 0 ° o - 3 0 % p>g'3u mokėsit 

už apdraudą nuo ugi nes ir automobilio 
Das mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 9 5 t h Stret 
Ta i . — (708) 424 -8654 

(312) 581 -8654 

CLASSIFIED GUIDE 

E L E K T R O S 
( V E D I M A I — P A T A I S Y M Ą . 

lunu Ch'Cigos nufejto leitluna. Du Du >' 
uimiesty Dirbu greitai, yarartuotai ir sąi> 
fn'igai 

3 1 2 - 7 7 9 - 3 3 1 3 
K L A U D I J U S P U M P U T I S 

V . T . E L E C T R I C C O . 

L icensed. i n s u i e d — B o n d e d 
4 3 6 6 9 3 7 

Flekt ros ir n a m ų apš i ldymo 
s is temų p a t a i s y m a i 

V y t a u t a s T a r a s 

Pigiai a t l iekame visus namų vi 
daus ir iauko remonto darbus 
statome piiestatus, garažus. Koky 
bė f „ re fe rences" . 

T e l . 312 -434 -9678 

RACINE KEPYKLA IR 
D E U K A T E S A I 

At.daiyta 7 d ienas savai tė je D i o e 
I i . p i š l i n k i m a s įvair iausių kepimą, 
ir n a m u o s e g a m i n t o maisto 

C a t e r i n g 
6 2 1 6 S . A r c h e r A v e 

C h i c a g o , I L 6 0 6 3 8 
T e l . 5 8 1 8 5 0 0 

i 

P E R K R A U S T O M E ! 
( M o v l n g ) 

Darbą atsekame greitai ir sąživiigai-
prieinama karna Draudimas garantuotas 
Kreipns. V y t a s , ta i . 3 1 2 - 4 3 6 5 2 1 9 arba 

3 1 2 - 4 7 1 - 2 2 3 9 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GHINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 St. 

Tel. / / 6 -1486 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 

Phone (312) 581-4111 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pukdami ČB j>: 
-eikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reiK 
merus ypatingai progai Pilnai 
užbaigtu feto nuotraukų aptarna 
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan 
dos Antrad ir tr^čiad susikalbėsi 
Metuvšk.ii 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. B o n d e d . Insured 
Naup darbai ir pn t . i^ymai V'riuvės 
ir vortOS kab ineta i Keramtkt s ply 
teles Karšto v a n o v n s ' . inkai , pom 
p o s I š v a l o n . e u , i k i m š u s i u s 
v a n v d * i u s v 

BEN S E R A P I N A S 708 6 3 8 2960 

R E A L E S T A T E R E A L E S T A T E 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586 5959 ^ m 
( 708 )425 -7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimai 
• M L S . K o i i ' p j t e n ų ir F A X p a g a l y 
• Nuosavybių įkainavimas vel tui 
• Petkame ir ParJuodame Namus. 
• Apatt inentus ir Žemę. 

• Pens in inkams Nuo la ida . 

oa-
BtLL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. K«dzl« Ava. , 

Chicago, IL 60629 

(312) 778 2233 
INCOME TAX - INSURANCS 

• Nam,( pirkimas ir pardavimas 
• M L S Mjtnpii.teuų ir F A X pagaioa 
• Veltai namų įvertinimas 
• Gtė-:<ii ..' sąžiningas patarnavimas 
• V i s i a g e n t a i k a l o a l i e t u v i š k a i 
• NuO&iOd penaiiniikdiiis 

Gzrtuy, 21 
K U l M A k l , IN( 

t.o02 i Hula^t: 
t imJRO, U b0b2" 

»12-rb74)t»0'> 

ffl«S 

„ B U D " BUDRANIS 

i\ — I M I M patam uį.» įv.iing nuosa 
v v l ' i . pirlrame bei | iawta*ii iw, mu— 
t.' ir p i i t imicsi iuaic . Snmtetesuoti 
skambMkias B U D R A I Č I U I 

Bus. 3 1 2 5 8 5 - 6 1 0 0 

i e v 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 : 1 

(3 MLS 
SIMAITIS REALTY 

Viktoras Š imai t i * , Reaitor 
Irena Bl lnstrubtonė, 

Reattor Assoc 
NuOiavyDių pardavimas Income Tax-

5953 S . Kedzle A v a . 
Tel. 436-7878 

QnĮur^. 
ACCENT REALTY, INC 

5265 Wesi 95tn Street 
Oak (_3wn. Illinois 60-163 

Bus 708 636 9400 
Ras. 708 423 0443 

ASTA T 
Profesionaliai 
tarnauja ivaiii; 

1 ir pardavime. 
1 čiuose. 

MIKI 
ir są." 
nuosa. 
mieste 

fflats' 

ifc*VL 

M 
JNAS 

• •• p a 

y: ) pilame 
ir pnemies 

M e s k viską. . . nepraleisk otogos pama 
tyti ŠĮ ypati' gą dviejg metu senumo (spli: 
'evel) namą Lemcnte Jums tikrai patiks di 
džiulis pusryčių kambarys ir aiucli <įs viriu 
vinės spimelės F'j'-i Op,'1- t SefcNai 
$ 1 7 2 , 9 0 0 

Žavus Viktorijos Epociiosnaniar (domu 
3 miegamieji, puikiai išlaikytus, gi >" 
atio-nontuctas Jauki verai», c 
• •• os ir dviejų mąsliu garažas $131 <*1K> 

Optiuty, 
21 

OLSICK & CO.. REALTORS 
1180 State Street 
Lemoot . Illinois 6 0 4 3 9 
(312) 257 -7100 

I E Š K O D A R B O 

Duktė r:or' sužinoti ap ie Roman ( R a * 
mond) Tubut ls , jo šeimą etc. Ar įr, 
pra'aimėjo ..patemiiy ' bylą Ctii.agos ai 
apylinkių teisme prieš 1933 metus' Ar yr„ 
kitų jo guromų > Žinantieji prašomi rašyti a. 
ba skambm'i. Ellzabeth Tubutls B a m e s 
1220 H lghway 85 Nor tS . Fayettevli le 
GA 3 0 2 1 4 , te l . 404 4 6 1 3594 

Angelą Rosa Karšlnskal te . Juozo iš ky 
sartų ir Angies Viduna^-s Karšmskų duktė 
eško savo giminu JAV bėse, Kanadoje a' 
Lietuvoje Juozas Ka'-^nskas gyv Arg*r 
tinoje 192S-2 ' mirė 1936 • tapM 
giminės prašomi rašyti A n g e l ą 
K a r i l n s k a s de P e r t u z , 1 2 2 Las 
Amer lcas 1981 (C.P. , 1888) Florenclo 
Vare la . Buenos Ai res . Argentina 

T a i . 0 11 54 1-255 2231 

L i e t u v i s I e š k o sus ip i žmt i su rimta 
margaite iš Lietuvos :4evyresne kaip 
32 m Rašyii pnd*|us nuotrauką W 
Rožanskas — 2120 S. 50th Ava 
Cicero, IL 60650. 

T A I S O M E 
SKALBIMU IH D7IOVIWMO 
MAŠINAS IH ŠALDYIUVU^ 

Kreiptis į Hermis [>.*.kys 
Tel. %•% 6624 Nuo 8 ryto M •-».», 

Kaioet, i .ei j». inj i 

r ^ j , . . . R M l t l l k k tAlTORS 
KX^"^Vryi 7922 i PularAi Rd 

c \ 4<o,-> Artner Avt. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

),-: . ..'UI)!: .iT plikti lld-
k ,Į.K • - Danute Mayer . )i 

.<:• i- - o i i „ i , a i , s p i n i n g a i ir 
. . tatan . i K aanawimas 

vaitui. 

H R S T RATE REAL ESTATE 
A U Š R A K R I Š Č I Ū N A I T Ė 

P A D A L I N O 
*«amg pm-imo ' paruavimo atstovė 

, 4 ir 
j I 

l ien • • , 

. j i d u ' • 

-\parti' 
f p-.'. 
mmt • 

• Gre: 
p«ainavMT>a;> 

M l̂or^-Kiie Kn ' m letefonu' 
( 3 1 2 ) 767 2 4 0 0 

4545 W. 67th Street, Chicago, IL 60629 

Pr lme Oak L a w n locatton. Fron! space 
was l o - i y h e u o fVe presenty rented. 
Own^rtia Z "y redt iced! $160.000 
- <•• b^> • tie? '. '.k sale In .porat lveM 

Cha le t Realtors 
1 / 0 8 499 0 3 6 1 

F O R R E N T 

išnuomodamas modernus butas Ma- -
M . . - t te PK upyi Ar'iras ankštas. 3 kamb , 

" .jro v«f :nm!U. rioderni virykla. 
. ««as, sKalbynla su skalb ir džio-

-r:^'-. Smaugusiems Krt-p"^ 
Te l . 1 708 361 5 5 9 4 

Moter is ieško darbo. Gain. 
siauqyti, p d i ;iritė, virti, masažuo 
ti vfeicją ir kūną (ypač nuo artrito) 

Tel . 1-714 9 8 2 5726 

IEŠKO 

IŠNUOMOJAMAS NAMAS 
9328 S. Major (2 bl. į vakarus 
nuo Centrai) ; abai švarus, labai 
erdvus 3 rnit-y k.;int. : labai didelis 
šeimos kairio naup kilimai Centr. 
oro vėsinimas Skambinkite 
312-247 2791 Kalbėkite angliš-
r.-ii. paMole messege". 

I š n u o m o j a m a s 4 kamo. bu tas 
vienan; vyr amžiaus l ietuviu i 
Cicero IL w šiluma, antrame; 
aukšle, $4Sfl i mėn. 

Tei 708-425-1310 

• s n u b m a j t m t t 7. Kjmoanų Dutas su va 
i„vr: -J .iuKSto Hoyeri ParK apyi netoli 
i-.'uio Nuorria $455 00 per mer> 

• • „ V J I A C ek?Kt ir alaukymo OJSCHICI 

?4 vai apsauga .r i \ Skainomt 
7 0 8 3 6 2 S 4 1 7 

MAItŲUfTlf 
PAukHT^l 

Nauji ir naudoti 
automobil iai . 

Iki 2 , 0 0 0 do l . n u o l a i d a 
daugeliui naujų automobi l ig ' 
IJH; iu i . . nauootų automobil ių 
pd^ i r ink imaa Ka inos l a b a i 
iumaž.ntos. Kiuoiki te Al S u 

ikn lO. ' j iU . ' detUViSKci 

N N S VVestern A v e . 
9 v. ryto—-9 v. vakaro 

Šeštd 9 v. ryto 6 v. p .p . 
Tel 312-471 4400 
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Detroito sportininkai „Kovas" plaukia Baltijos jūra į Talliną. N'uotr Algio Rugieniaus 

GAMTOS APSAUGA, 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

Iš mokvtojų studijų savaitės (7) 
JUOZAS MASILIONIS 

Šeštadienis, rugpjūčio 17, 
paskutinė darbo diena Dienos 
pirmininke kviečiama Aušrelė 
Sakalaitė iš Omahos. Pirmąja 
šios dienos paskaitą ,.Gamtos 
apsauga ir sveikata" skaitė 
Juozas Plačas, Chicagos Da 
riaus Girėno lit. mokyklos 
vedėjas. Jis kasmet stud. sa 
vaitėse yra skaitęs po paskaitą, 
dažniausiai ką nors iš meto
dikos. Ši kar tą pasirinkęs 
kitokią temą, iš paviršiaus žiū
r in t , lyg nieko bendra 
ne tu r inč ią su mokykline 
praktika. Tačiau lar-ai didelį 
gamtos naikinimo ir žalojimo 
darbą atlieka vaikai: žiūrėk, 

Laiškas 
NOBELIO TAIKOS 

P R E M I J A LANDSBFRGILT 

Mano supratimu, Lietuvos 
prezidentas Landsbergis turėtų 
būti rimčiausias kandidatas šių 
metų Nobelio Taikos premijai. 
Jo pasipriešinimas Kremliau> 
agresijai daugelio buvo paly 
ginamas Dovydo kovai su Gali
jotu. Jis ir jo sušaukti gynėjai 
kelis kartus apgynė Lietuvos 
par lamentą nuo sovietinių 
agresorių okupavimo, naudo 
darni tik taikias priemones. Jo 
išbandyti metodai vėliau buvo 
panaudoti ir Jelcino, apginant 
Rusijos par lamentą . Todė' 
rimčiausias Landsbergio konku 
rentas Taikos premijai gal ir 
bus tas pats Jelcinas. Bet pirme 
nybė tu rė tų būt duodama 
Landsbergiui. Juk šiuo atveju 
jis gi yra originalas, o Jelcinas 
tik kopija. Be to. Jelcinas pasku
tiniu laiku yra kritikuojamas 
dėl jo kai km ių nedemokratiškų 
veiksmų. Na.jei irabiemstektų 
pasidalinti tą premiją, tai ir tai 
būtų neblogai. Geriau pusė, 
negu nieko. 

Kad Landsbergis laimėtų, 
reikalinga mūsų pagalba. Laiko 
nebedaug ir reikėtų sukrusti. 
P i rmiaus ia reikėtų surasti 
didesnį skaičių senatorių ir 
kongresmanų ar šiaip žymesnių 
žmonių (Nobelio premijos 
laureatų, mokslininku, politikų 
ir 1.1.), kurie sutiktų pasiūlyti 
Landsbergį Taikos premijai. Ne 
blogai gal būtu ir asmeniški 
laiškai. Bet dauguma nežino 
Nobelio premijų skyrimo 
komiteto bei pavadinimo, nei 
adreso. Pavyzdžiui, aš pats 
norėčiau parašyti laiškelį, bet 
nežinau nei kam, nei kur. Da 
bar Lietuvai atgavus nepriklau 
somybę. gal ir mūsų veiksniai 
galėtų skirti daugiau laiko 
Lietuvos garsinimui ir prestižo 
pakėlimui. Nobelio premijos 
gavimas būtų didelis laimė
jimas ne tik pačiam Lands 
bergiui. bet ir visai Lietuvai. 

Z. P rūsas 

eidamas vaikas lapelį nuskina, 
šakelę nulaužia... 

Žmogaus gyvybei ir sveikatai 
svarbiausi trys dalykai: oras, 
vanduo, maistas. Oro reika 
tingiausia žmogui dal is — 
deguonis. 0 deguonį gamina 
medžiai. Deja, žmogaus ranka 
naikina medžius ir parkuose, ir 
miškuose ir džiunglėse. Blogai, 
kad iškertamų medžių neatso
dina. Pvz. Chicagos meras 
norėjo Chicagoje pasodinti pusę 
milijono medžių. — gyventojai 
nesutiko. O būtų švaresnis oras. 
daugiau deguonio Lietuvoje bū
davo medelių sodinimo šventės, 
raginami mokiniai gerbti medį. 
Lit. mokyklose reikia skiepyti 
gamtos apsaugos idėją. 

Vanduo žmogui turi būti šva
rus. Dabar daug kur vanduo 
nebetinkama^ ne tik gerti, bet 
ir maudytis. Apnuodytos nuo 
nešvarumų ir žuvys. Amerikos 
valdžia įsteigė gamtos apsaugos 
administraciją, bet jai sunku ko
voti su didžiaisiais teršėjais. Ir 
čia reikia auklėti jaunimą, kad 
neterštų vandens. 

Maistas yra gyvulinis ir au
galinio. Deja, yra sveiko ir ap 
nuodyto maisto. Kad neapipultu 
vaisių kenkėjai, jie purškiami. 
Prekybininkai, kad produktas 
negestų, dar prideda chemikalų. 
Prelegento nuomone, į mokyk
las reikia įvesti gamtos apsau
gos pamokas. 

Antrą šios dienos ir paskutinę 
šios studijų savaitė paskaitą 
skaitė Audrius Kirvelaitis. 
Chicagoje baigęs lit. mokyklas 
ir Pedagoginį lit. institutą, šią 
vasarą besidarbuojąs Lietuvos 
atstovybėje VVashmgtone. iš ten 
čia ir atvažiavęs. Istorijos ma
gistro laipsniui jis rašo darbą 
apie lituanistines mokyklas. Jo 
šios dienos tema — ..Lituanis
tinės mokyklos". 

Lituanistinių mokyklų is
torija — tai išeivijos kultūros 
liudininkas. Tą istoriją turi 
žinoti ir savieji, ir svetimieji. 
Prelegentas trumpai peržvelgė 
lietuviu imigracijos i Ameriką 
istoriją nuo 19 šimtmečio ligi 
paskutiniųjų laikų. Pirmieji 
imigrantai buvo mažai išsi
mokslinę, sąlygos jų švietimuisi 
nebuvo palankios, bet jie 
netrukus pradėjo steigti savas 
lietuviškas parapijas ir prie jų 
lietuviškas mokyklas (pirmoji 
1900 m.). Čia pradėta leisti 
lietuviški laikraščiai bei kny
gos. Lietuviškose mokyklose 
buvo mokoma savo kalba 
tikyba, skaityti bei rašyti, visa 
kita angliškai. Mokytojavo ses 
kazimierietės. Nuo 1930 m liet. 
mokyklos pradėjo nykti 

Prelegentas t a ip pat 
papasakojo apie didelį švietimo 
pakilimą II pasauliniam karui 
pasibaigus Vokietijoje, nes pasi 
traukė labai didelis procentas 
mokytojų. Atvykusi į Ameriką. 

ši lietuvių imigracija atnešė 
naują dvasią ir atgimimą, įstei
gė daugybę lit. mokyklų, kurios 
porą dešimtmečių klestėjo, 
paskui pamažu ėmė slinkti 
žemyn. Kai kur, pvz. Lemonte. 
mokinių skaičius auga... 

5:00 buvo Mišios, po jų 
uždaromasis posėdis, kurį pra
vedė studijų savaitės vadovas 
Juozas Masilionis. I prezidiumą 
buvo pakviesta Švietimo tary
bos pirm. R. Kučienė ir lietu
viškai besimokančiųjų grupės 
vadovas Bronius Krokys. Jie 
abu pasakė trumpas atsisveiki
nimo kalbas. Padėkos žodį tarė 
ir Kanados atstovė R. Kličienė. 
Ilgesnį pabaigos žodį tarė stud. 
savaitės vadovas J. Masilionis. 
Statistikų mėgėjams pranešė, 
kad iš viso dalyvavo 116 
asmenų, iš jų 20 lietuviškai 
besimokančiųjų grupėje. 
Paskaitų turėta daugiau negu 
buvo planuota — 20. Baigdamas 
dėkojo visiems šios savaitės 
paskaitininkams ir pareigū
nams. Išeidami iš uždaromojo 
posėdžio visi galėjo nusipirkti 
stud. savaitės laikraštėlį ,,25 
metai į šviesesnį rytojų", red. 
Vidos Brazaitytės. 

Vakare — atsisveikinimo 
vakaras, kurį pravedė vaka
rinių programų vadovai Almis 
ir Baltija Udriai. Pirmiausia 
pasirodė vaikų darželis, suvai
dindamas žaislų parduotuvę ir 
padainuodamas keletą dainų, 
vadovaujant jų mokytojui 
Mariui Polikaičiui. Kiti vaikų 
darželio mokytojai buvo A. 
Mikučiauskaitė, A. Norvilas, K. 
Šilimaitytė. M. Tijūnėlis ir E. 
Tijūnėlytė. Jų koordinatorė 
Dana Mikužienė. Lietuviškai 
besimokantieji, vadovaujami 
Br. Krokio, kalbėjo, deklamavo, 
dainavo. Savo mokytojams R. 
Udrienei ir Br. Krokiui įteikė po 
dovanėlę. Trečioje dalyje studijų 
savaitės dalyvių choras, pa
rengtas ir vadovaujamas jauno 
muziko Dariaus Udrio. labai 
gražiai padainavo penkias 
dainas: Vyrai, prie jūros, Tykus 
vakars. Ant kalno mūra i . 
Siuntė mane motinėlė ir 
Kolūkio dainą. 

Tautinių šokių grupė, vado 

St. Petersburg, FL 
AUKOS ŽUVUSIŲJŲ 

MEDININKUOSE 
ŠEIMOMS 

Šio telkinu, lietuviai nesi-
šykšti aukoti lietuviškiems 
re ika lams , nors tos aukos 
žymiai pagausėjo, atsikuriant 
Lietuvai. Mūsų pensininkai 
greta materialinės pagalbos 
savo artimiesiems Lietuvoje 
savo ištekliai? stipriai remia 
JAV organizuojamus aukų 
rinkimo vajus Lietuvos laisvei 
ir žmonių gerovei a tkurt i . 
Vietos lietuviai buvo sukrėsti ir 
dėl liepos 31 d teroris tų 
įvykdytų Lietuvos pareigūnų 
brutalių žudynių Medininkuose, 
kurių septynios aukos rugpjūčio 
3 d. palaidotos Antakalnio 
kapinėse Vilniuje, o sunkiai 
sužeistasis Tomas Šernas po 
sudėtingos operacijos tebėra 
gyvas ir tikima, kad sustiprės. 
Prisiminta ir paskutinė auka 
žuvusi prie parlamento rūmų. 

įvykus Medininkų nelaimei, 
Elena Krasausiuenė. kuri su 
savo vyru Mečiu visada 
aukomis dosniai rėmė lietu
viškus reikalus asmenine ini
ciatyva pradėjo rinkti aukas 
žuvusiųjų šeimoms. St. Peters-

vaujama energingos ir nepa-
vargstančios Jadvygos Matulai
tienės, sudaryta iš jaunų ir 
..pažengusio amžiaus" entu
ziastų, pasivadinusi ,.Grybs" 
vardu, pašoko penkis šokius: 
jaunystės šoki. grybs. grybs, 
šokit, mergelės, malūną ir 
kubilą. Akordeonu grojo Darius 
Udrys. Žiūrovai, tų pačių šokėjų 
kolegos ir draugai, lyg patys 
norėdami įsijungti į šokėjų 
tarpą, patys į taktą lingavo, plo
jo. O ir verta ploti: per keletą 
valandų tu taip išmankštink 
chorą, tu taip išmankštink 
šokėjus, kad vien dėl jų verta 
dalyvauti studijų savaitėje. 

Po programos išleistuvių 
vaišės, paruoštos Pr. Masi-
lionienės. St. Stasienės ir 
daugybės jų padėjėjų. Vaiši n-
tąsi. kalbėta, dalintasi įspū
džiais, dainuota, šokta, žiūrėta 
šios dienos įvykių videojuostos, 
labai gerai susuktos Vyt. Ramo-
nio. 

Viskas baigiasi, kaip kad bai
giasi ir gražiausia pasaka. Iš 
toliau atvažiavę kai kurie tuoj 
po vidurnakčio, ka i kurie 
paryčiais, lyg vengdami rytme
tinės mankštos (o jos jau ir ne 
bebuvo), jau ne pėsti, o automo
biliais pasiekė stovyklos vartus 
ir tai į dešine, tai į kairę pasukę 
pranyko C ikagiečių beau-
tomobiliu grupę į Jacksono gėle 
žinkelio stotį nuvežė Arūnas 
Udrys. Jonas Gaižutis, kun. 
Jonas Duoba, Povilas Norvilas 
ir Vytautas Ramonis. Ačiū 
jiems už didelę pagalbą. Vyt. 
Ramonis išbuvo ligi traukinio 
atėjimo ir įsodino vienoj vietoj 
kaip grupę 

burgo lietuviai jos iniciatyvai 
jautriai pritarė savo aukomis. 
E. Krasauskienė surinko 2515 
dol., iš kurių kiekvienai šeimai 
teks 250 dol., o Tomui Šernui, 
išgyvenusiam skausmus, ir toli
mesniam gydymuisi 515 dol. 

Surinktas aukas sutiko nu
gabenti į Lietuvą žinomas 
visuomenės veikėjas dr. Kazys 
Ambrozaitis ir perduoti ati
tinkamai įstaigai,tvarkančiai 8 
žuvusiųjų šeimų ir vieno sužeis
tojo šalpos reikalus. 

K. Gmž. 

DR. TOMO REMEIKIO 
PASKAITA 

Vietos LB apylinkės valdybos 
iniciatyva rugpjūčio 29 d. St. Pe-
tersburgo Lietuvių klubo pa
talpose įvyko prof. dr. Tomo Re-
meikio paskaita apie pasku
tinius įvykius Lietuvoje. Nors 
lauke termometras rodė 93°F, 
publikos prisirinko pilna mažoji 
auditorija. 

St. Petersburgo LB apylinkės 
pirm. Kostas Aras pakvietė LB 
tarybos narį Adolfą Armalį pri
statyti prelegentą — JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininką profesorių dr. Tomą 
Remeikį. 

Adolfas Armalis, tik pakilęs 
po sunkios operacijos, apibūdino 
prelegento asmenį, jo nuveiktus 
darbus ir pakvietė prie podiu
mo. Savo paskaitoje dr. T. Re-
meikis nušvietė Lietuvos žings
nius į Nepriklausomybę pučo 
Sovietų Sąjungoje metu, pasi
džiaugdamas, kad jau galima 
pradėti „baliavoti". Taip pat 
bandė išaiškinti, kodėl pre
zidentas Bush dar vis delsia su 
Nepriklausomybės paskelbimo 
pripažinimu. Apibūdinęs šian
dienines nuotaikas į laisvę žen
giančioje tėvynėje, prelegentas 
būkš tavo dėl eventua l ios 
masinės jaunimo emigracijos į 
laisvojo pasaulio kraštus, ypač 
į Ameriką. Bandė analizuoti 
teigiamą ir neigiamą tokios 
emigracijos reikšmę Lietuvai ir 
patiems emigrantams. 

Paskaitai pasibaigus t prele
gentas atsakinėjo į klausimus, 
kurių buvo nemažai ir ne į visus 
buvo įmanoma preciziškai at
sakyti. Prelegentui į pagalbą 
vėl šoko Adolfas Armalis, nu
traukdamas klausimų periodą, 
o apylinkės pirm. Kostas Aras, 
padėkojęs prelegentui už įdomią 
paskaitą, susirinkusiems už 
gausų dalyvavimą ir dėmesį, 
pakvietė pasivaišinti kavute ir 
pyragais, kuriais visus aprūpino 
Elenutė Purtulienė ir Marcelė 
Arienė. Skirstėmės patenkinti 
kultūringai praleista popiete. 

P J 

Kas gi yra mirtis? Tai kūno 
palikimas, tai sunkios naštos 
nus ime t imas . jeigu tik 
nenešama antros naštos, kuri 
nusvertų i pragarą. 

Sv. Augustinas 

fsš\ midlcind tedarai 
Savings and loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000 00 

Apdrausti Feceralinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)925-7400 (1-312)254-4470 
BPiOGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

BSEE t£t 
I3M' 
LEN0ER 

A.tA. 
ADELĖ BIČKAUSKIENĖ 
Mūsų mylima motina mirė 1991 m. rugpjūčio 30 d. 

Lietuvoje. Palaidota buvusio Papartėlių Dvaro kapinėse. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs Aleksandras ir 
Romualdas gyvenantys Lietuvoje, dukra Birute Ciurienė 
gyvenanti Amerikoje. 

Mylimai sesutei 

A.tA. 
GRAŽINAI GENOVAITEI 

BAKUCKIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos seseris mielą 
ELENĄ BANIENE, BIRUTE ŽIDONIENE su vyru, 
RIMĄ BANĮ ir jo šeimą ir v i sus gimines. 

Aleksandra Kavaliūnienė 
Irena Šalčiuvienė 
Margarita ir Gediminas Marchertai 
Jonas ir Laima Šalčiai 
Algirdas Kavaliūnas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\larquette Funeral Home 
2=133 V\fst 71st Stted 
C Mago Illinois 60KN 

1-<312>-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Reod 
l'alos Hills Illinois 6046? 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. rugsėjo men. 

I Vaclovas Kleiza, Lietuvos 
i- -ulas Chicagoje, 

• :gpjūčio 5 d 
št l, kuriuo 

x Šiluvos a t la ida i Svč 
Marijos (limimo bažn i 
Marquette Parke pras 
šiandien, šeštadienį. i ugi 
dieną 7 valandą vakare <u šv 
Mišiomis ir pamokslu Lškilmin 
ga užbaigiamai, procesija pra 
sides 1 valandą po pietų sekma 
dienį. rugsėjo 15 dieną Pro 
cesija prasidės Marijos Aukšt 
mokyklos kieme i: oaig-is Svč 
Marijos Gimimo bažnyčioje. Visi 

d. x Dail. V a n d a B a l u k i e n ė 
yra kviečiama ir plačiai daly

vi, vauja su savo kūriniais Indianos 
stijoje ruošiamose dailės pa-

-t Notre Dame universi 
s -kvriaus vedėjas prof. 

in Firme su jos kūriniais 
ažindino s tudentus , spe

cialiai juos sukvietęs į parodą. 

dėkoja - laikraščiams Chieagos lietuviai ir draugai bei 
ienraščiui už Lietu- organizacijos yra raginai .. 

_ sinimą okupacijos ir vauti šioje procesijoje ir išreikš 
nepriklausomybės atkūrimo ti padėka Svč. Marijai už jos 
proga. 

x Povilas (iaidys. Klaipedo> 
dramos teat:.> vyriausias reži-

. ?ada atvykti j Chicagą 
. - įbaigoje ar ateinan 

. metų pradžioje ir padėti 
s" teatrui Taip pat 

• \ s kui są Illinois universi-
uėje katedroje. 

prof. dr. B. 
elis 

\ \ r c h t . Kęstutis Pocių-. 
i -i pirmadieni, rugsėjo 2 

d.. JAV pripažinus atgauta 
Lietuvi - epriklausomybę, 
kalbėjo So. Bend. Ind.. tele-

progran oje Kęstutis 
daug metu ir daug laiko skyrė 
Lietuvai, dalyvaudamas bei or-
ganizu damas demonstracijas. 

'• lamas TV ir radijo pro 
gramose. informuodamas 

.ada. rašydamas laiškus poli 
ams. kalbėdamas su Indianos 

5 bei kongresmanais 
FL -.bėjo jo sukurtu 
. .Kalantos da ina" , kuriai 

, sukūrė žinomas ameri-
rius. 

x A. a. Ona Stonkute-Kal-
v ė n i e n ė . mirė Klaipėdoje 

ipjnčt(> 25 d. Liko vyras 
Miką Kalvėnas Klaipėdoje, 
sesuo ar A Matulioniene 
Toronte, brolis Ben ir Antanina 
Stonkai. Delhi, Ont.. brolis 
•Jonas ir Nelė Stonkai, Oak 
Lawn, IL Šv. Mišios už. velione 
bus Marųuette Parko parapijos 

oje. rugsėjo 26 d. 7:30 
v. v. 

<sk; 
x Rasa Rastauskienė, Lie 

tuvos Aul ' - osios Tarybos 
dep'" i savaitgalį, atvyks 
ta iš Lietuvos ir supažindins 
Čikagos lietuvius su padėtimi 
Lietuvoje. Susitikimas vyks 
rugsėjo 10 d., antradienį. 7 \ v 
Lietuvių Tautiniuose iiamuose 
Maloniai kviečiame visus dah 
vauti ir pasikeisti mintimis .-u 
viešnia A. L Tautines sąjungos 

'--igos skyrius. 
'sk* 

x NAMAMS PIRK 11 PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais imokėjimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipk; 
tės i Mutual FederaI Savings, 
2212 West Cermak Road -
T ei. VT 7-7747. 

<sk) 

x Pigiai p a r d u o d a m a s bi
lietas iš Vv'ashington, D.C. i 
Cikas,'"- Midvvay. rugsėjo 17 d 
Skambinti 70»-:i49-0348. 

į s k i 

x E k s k u r s i j a j Š i luvos 
Marijos koplyčios VVashing 

DC. -idabrini jubiliejų 
spalio 1 14 d Rezervacijoms 
kreipti' i: Birute Zalatoriene, 
Travel Advisers , Inc. tel. 
708-524-2244. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos u 
d\ iejų šeimų namus Chicagoje 

pvlinkėse. Skambinkite 
RE MAXREALIORS,Rimas 
Stankus, tel. (312) 5W liiMi ar-
ba <70X> 425-7161. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvyda* Kl«la 

D#ftfMfVMI If tftl$OfVt# 
vl*M rūilų stogu* 

Tai. 912-434-MM arba 

motinišką meile, globojant 
Lietuvą sunkiaisiais O'KUĮ 
metais 

x Vida Gilvydienė, Antro 
Kaimo aktorė, bus Marijos 
Nekalto Prasideiimo seserų 
rėmėjų rengiamos madų pa
rodos pranešėja spalio 29 d. Jau
nimo centre. Visi kviečiami at
silankyt!, pasigrožėti madingais 
drabužiais ir paremti s.. : 
darbus. 

x Tadas Navickas iš Coeur 
d"Alene. Idaho. parėmė Lietuvos 
Enciklopedijos leidyklą per 
L;-.tuviu studijų ir tyr imo 
centrą Chicagoje. T. Navickas iš 
profesijo?- yra vaistininkai, bet 
taip pat yra parašęs nemaža 
knygų, ypač svarbi apie jo 
gimtine Alytų. 

x „Aušra", Lenkijos lietuviu 
leidinys Nr. 5 jau išėjo iš 
spaudos ir pasiekė redakcija. Šis 
numeris skirtas Motinos dienai, 
taip pat yra Lenkijos lietuviu 
reikalų aptarimas. Viršely įdėta 
motina su kūdikiu. Redaguoja 
kolegija. vyr. red A 
Sitarskienė. 

x Dr. J a c k J . S tukas , VVat 
chung. New Jersey. kultūrinin
kas, kelių knygų autorius. V 
Plečkaitis. Toronto, Kanada. 
Algirdas Šilbajoris. Ormond 
Beach. Fla.. Kazys Jasaitis 
Timmins. Ont . . Kanada , 
grąžino laimėjimų šaknele- -u 
20 dol auka. Labai dėkojame. 

x Parduodami Adomo Gal
diko ir Kazimiero Žoroms-
kio paveiksla i . Suintere
suoti prašomi skambin t i 
',12-545-5062. 

(sk) 

x Nuo $769 savaitė Pue r t a 
Vallarta: kelionė lėktuvu, vieš
butis <..suite"i su pilnu išlai
kymu, i ška i t an t v i e t in ius 
gėrimus. Išvykstam gruodžio 4 
d., grįžtam gruodžio 11 d. In
formacijai kreiptis AMERI
CAN TRAVEL SERVICE. 
9439 S. Kedzie Ave., Ever-
green Park , IL 60642. tel . 
708-422-3000. 

'sk> 
x Radijas — svarb iaus ia 

komunikacijos priemonė' O 
greičiausias bei pankimiau.-a;.:-
žinių iš Lietuvos kurjeris 
„ R y t m e č i o e k s p r e s a s " 
Klausykitės „Rytmečio ekspre 
so" nuopirmad. iki penktad per 
WPNA 1490 AM ruožu 11 v. 
r y t o . Skelbimų r e ika l a i s 
kreipkitės adresu P.O. Box 
3878, Oak Pa rk , IL 60303 ar
ba tel. (708) 524-9762. Laida gir 
dima Illinois, Indiana bei Michi 
gan valstijose. Karta išgirdė, 
tapsite nuolatiniais ..Rytmečio 
ekspreso" klausytojais! 

(sk I 

x Baltic Monumeiits. Inc. , 
2621 W. 7 l Street. Chuago, IL. 

s „The Obs* rve r" , Nr. 3. 
leidžiamas Liet Katalikų fe-

i -<jo iš >paudos Šiame 
numeryje yra labai daug me-

:••- ;ue Lietuvą anglų 
ka lba . I š l e i s t a s ž u r n a l a s 

kS 

x J o h n L a b a n a u s k a s , anks
čiau gyvenęs Michigan City, In
diana, apsigyveno St. Peters-
burg Beach, Fla . pakeisdamas 
. Draugo" siuntinėjimo adresą 
atsiuntė 20 dol. auką. Dėkojame 
ir l i nk ime sėkmes naujoje 
vietoje. 

x E v e l y n Ožel is , (Mrs.) iš 
C h i c a g o . 111., l i e t u v i š k ų 
organizacijų darbuotoja, grąžino 
laimėjimų šakneles su 25 dol. 
auka . Nuoširdus ačiū. 

x A n t a n a s K v e d a r a s iš 
S a v a n n a h . Ga . , D o n a t a s 
J anu t a . Berkeley, Cal., Marta 
M. Trumpįonas, Naperville, 111., 
E. Kleinas. VVollaston, Mass.. 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas paaukojo po 25 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

s R. Kay Gonč ius iš India 
napolia . Ind.. p a k e i s d a m a s 
.Draugo" siuntimo adresą, pri

dėjo ir 20 dol. išlaidų sumaži
nimui. S. Pūkštąs. Los Angeles, 
Cal.. a ts iuntė taip pat 10 dol. 
Labai ačiū. 

x O n a Zagzeckienė (Žakas), 
Washington. Pa., „Draugo" 
ilgametė skaitytoja, garbės pre-
numeratorė, pratęsė prenume
ratą su 20 dol. auka ir laiškučiu. 
nes po a a. vyro Stasio mirties 
jai paliko vienintelis ..Drau
gas", su kuriuo kalbasi lietu 
viškai. Kol ji busjzyvajis ir liks 
jai draugas. Nuoširdus ačiū už 
auka. Reiškiame užuojautą del 
vyro mirties. 

x Ieškom a s m e n s nuaugusio 
v . .urai. Pageidaujame 
nei ūkančio ir kalbančio anglį-
kai Mokėsime algą ir duosime 
i š l a ikymą . S k a m b i n k i t e 
312-761-3214. 

(sk) 

x P r i s t a t o m e Lietuvoje tik 
n a u j u s au tomobi l iu s pigiau 
negu V i l n i a u s doler inėje 
30-40' Visoms 2 metų fabriko 

mtija P e r s i u n č i a m e nau
d o t u s a u t o a r b a do l e r iu s iš 
Amerikos j Lietuvą ir prista 
tome pagal adresą Atsiskai
tom- t ik po patarnavimų. Fir
mom sav . ĄŽUOLAS (312) 

434-8618. 
(sk) 

Solistė J i n a Varytė atliks menine programą „Draugo" bankete rugsėjo 22 
d. Mar t imųue pokylių salėje. 

CH/CAGOJ IR APYLINKĖSE 
SOC. REIKALŲ TARYBOS 

P O P I E T Ė 

Rugpjūčio 31 d., lygiai po 
mėnesio nuo žudynių Medi-
ninkuose,Birute Jasaitienė. Soc. 
reikalų tarybos pirmininkė, 
pakvietė E. Šulai t; parodyti 
vaizdajuostes apie tragediją 
Medininkuose ir iš Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynių. Nors 
programa tą dieną L :vo karto
jama 2 kar tus (1 v. p.p. ir 5 v. 
p.p.). žmonių prisi inko pilna 
Seklyčia. Pradėdama programą 
B. Jasait ienė pianine skau-
džiuosius įvykius Medininkuose 
ir pakvietė visus susikaupimo 
minute pagerbti žuvusiuosius. 

x KARGO \ LIETUVĄ: dra 
bužiai. maistas, vaistai. MUITO 
NĖRA. KIEKIS NKRIBOTAS. 
Pristatome j namus pigiau 
-iomis kainomis Siuntinius 
mu;n aiskite paštu arba UPS. 
RŪKYTI )S MĖSOS GAMINIAI 
su pristatymu i namus — 22sv. 
tik $80. Pervežame dolerius į 
Lietuva At l an ta Import-Ex-
por t .2719 VV. 71 St.. Chicago, 
II . 60629. tel. 312-434-2121. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. p a r ū p i n a įusų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į ivairius 

Tel. (312)476-2882 Visu • ūšių Amerikos miestu> neskrendant 
paminklai, žemiausios kainos, per Maskvą. Su jusu giminėmis 
geriausiomis sąlj gomis. 

Isk 

x Optical Studio. 2620 W. 
71 St., Chicago. IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis j Aldoną 
Kaminsk iene Darbo vai 
tročd penkt. 1 v o p. 5:30 v v., 
ketvd. 10 v r -6 v v . šeštd. 10 
v.r.-l v p.p Pi rmad. ir an t rd . 
uždaryta . 

(sk) 

Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informacija perduoda 
mūsų raštine- atstovė Vilniuje. 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir pa rūp iname profesionalų 
pasitikimą New Yorke ir Wa 
shsnglone Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave.. Hickory 
H i l l s , IL 60457 . Tel . 
708-430-7272. 

sk) 

x „ Ž A I B A S NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų. 
10 sv. cukraus. 6 sv ryžių. 29 oz. 
dėže persikų, 4 sv. valg. drus 
kos. dėžė ananasų, 2 dėž. 
džiovintų slyvų. 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejaus. 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz kakavos. Pilna kaina — 
$100.00. Kreiptis: „ŽAIBAS" 
9525 S o u t h 79th Ave., Hicko
ry Hills, IL 60457. te lefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x P a r ū p i n a m e b i l i e t u s 
j ums ir jūsų giminėms iš 
Lietuvos į jvairius JAV miestus, 
neskrendant per Maskvą. Tvir
t iname Aerofloto skrydžius, 
Lietuvoje parduodame automo
bilius, naujus su 2 m. garantija. 
Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo. Skubiai fax'u per
siunčiame dokumentus, laiškus 
i Lietuvą. Padedam sutvarkyti 
dokumentus emigracijos reika
lais. A t l an ta Import-Export , 
2719 W. 71 St.. Chicago, IL 
60629. tel . 312-434-2121. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Nore 
darni t ikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos j amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės > INTERVIDEO. Su 
moderniausia ..digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus Mūsų adresas: 
INTERVIDEO. 3533 S. AR
CHER. A V E . CHICAGO, IL 
60609, TEL. 312-927-9091. Sav. 
P e t r a s Bernotas. 

(sk) 

Po to buvo rodomos įspūdingos 
vaizdajuostes, E. Sulaičiui kai 
kurias jų vietas dar ir žodžiu pa
aiškinant 

I" 'dininky vaizdajuostėje pir
miausia pamatėme nepaprastai 
sukrečiančius vaizdus. Repor
teriai filmuoja, o deputatas Lau
rinkus aiškina, kad Lietuvos 
muitinių užpuolimai kartojasi 
periodiškai, nes jie daromi poli 
tiniais motyvais. 

Po to rodoma demonstracija 
prieš LKP rūmus Vilniuje, kur 
matyti daug plakatų, smer
kiančių KGB. ,,KGB teroras 
tęsiasi''. .,Laisvės nesušaudysi-
te LKP banditai". ,.Vakar Rai
niai, šiandien Medininkai" ir 
pan. Matyti plakatų .aštriai 
pasisakančiu prieš Gorbačiovą 
ir Busha. Žmones .skanduoja 
„Fašistai! Kalba įvairūs kai 
betojai. Vienas jų,buvęs Buro
kevičiaus mokytojas, šaukia 
,,Atėjau viešai prakeikti jį". 
Žmonės, pakele r ankas , 
skanduoja . .P rake ik i ami" 
Toliau kalbėtojas sako: 
„Teismas bus! Lietuvos teismas! 
Europos te ismas!" Žmonės 
skanduoja ..Teismas!" Matome 
vaizdajuostėje Kitos Dapkutės, 
informacijos centro direktorės, 
pranešimą spaudos atstovams 
apie Gedulo dieną ir laidotuves. 

Pasirodo Medininkuose žu
vusiųjų lankymo stadione 
niekad nepamirštami vaizdai — 
plevėsuoja vėliavos, karstuose 
savo uniformose pašarvotieji, 
aplink visur gėlės ir pro gėlėmis 
apstatytą taką praeina atsi
sveikindami žmones, rimti ir 
susikaupę Giminės prie karstų. 
Jauna moteris, turbūt žmona, 
laiko rožiniu apvyniotas 
žuvusiojo rankas, o jos veide 
toks gilus, tylus skausmas! 
Verkia maža mergytė savo tė
velio. Girdėti mažiukų klyks
mas, kuris tiesiog širdį veria. 
Žmonių veiduose ryžtas, o fone 
girdėti giesmes ir patriotinės, 
liūdnos dainos Trispalvėmis ap
dengti karstai 11 vai. nešami į 
katedrą Savanor ia i neša 
ąžuolinių vainiku girliandas. Iš
kilminga ir tyli procesija, 
lydima trimitų gedulo maršo 
garsų. Po gedulingu pamaldų 
katedros aikštėje paskutine pa 
garbą atiduoda krašto sava
noriai, policija, muit ines 
tarnautojai, iškilmingai pražy 
giuodami ir priklaupdami 

Procesijoje j Antakalnį 
karstus neša ant pečių poli 
cininkai ir muitininkai: kiek
viena grupe neša savąjį Prieš 
karstus mergaites tautiniais 

drabužiais ir krašto savanoriai 
neša žuvusiojo paveikslus. Lai
dotuvių procesijoje dalyvauja 
aukšti dvasiškiai, daug kunigų, 
prez. V. Landsbergis, deputatai 
ir vyriausybės nariai, spor
tininkai su savo kraštų vėlia
vomis. Beveik k iekv ienas 
žmogus turi rankose puokštę 
gėlių. Gūdžiai gaudžia bažnyčių 
varpai , skamba gedul inga 
muzika. Procesija pasiekia 
Antakalnio kapines, kurias sau
sakimšai pripildo žmonių minia. 
Septynių žuvusiųjų karstai lai
dojami viename bendrame 
kape. 

Vicepremjeras Zigmas Vaiš
vila pradeda iškilmes, pareikš
damas užuojautą artimiesiems 
ir kviesdamas įva i r ius 
kalbėtojus. Policijos generalinis 
komisaras Petras Liubartas 
pasako, kad nusikaltėliai bus 
nubausti, bet „mes netrokštame 
keršto tik norime, kad visi 
gyventų laisvai ir ramiai". 

Išvykos organiz. pirm. Valdas 
Adamkus: „Esame liudininkai 
naujos aukos! Noriu šaukti pa
sauliui: kiek dar pareikalaus 
aukų už teisę gyventi laisvai 
savo krašte?... Išeivija lenkia 
galvą prieš jus. Jūs įpareigoja-
te mus tęsti jūsų darbą". Toliau 
kalba prez. V. Landsbergis: 
„Mūsų priešas nėra tik Lietuvos 
priešas. Ir maža Lietuva, kuri 
gina save.yra žmonija... Pikta
dariai bus patraukti karo lauko 
teisman. Bet nereikia neapy
kantos ir keršto..." Po prezi
dento kalbos buvo himnas, visų 
kalbamas „Tėve mūsų" ir gir
dima „amžina atilsį"... Tuo 
metu buvo užpilamas žeme 
bendrasis žuvusiųjų kapas. 

Antroji vaizdajuostė — IV-jų 
Pasaul io l ie tuvių sporto 
varžybų uždarymo iškilmės 
Vilniaus Kalnų parke. Matome 
su savo kraštų vėliavomis žy
giuojančius. Akį pa t raukia 
lietuviai sportininkai iš Igarkos, 
Rusijos, Maskvos ir k. Gausiau
sia — JAV grupė, sutinkama 
garsiais plojimais. Pati žaidynių 
uždarymo programa dėl Medi
ninkų žudynių buvo kiek 
pakeista. Bet buvo matyti 
grakštūs tautinių ir estradinių 
šokių šokėjai bei modernūs sim
boliniai šokiai: kaip gėrio ko
va su blogiu, ateities vizija, lais
vės simbolis — šokėja, kuri 
šokdama prieina prie įvairių 

susirinkti Seklyčioje, nes CNN 
TV kanalas norės nufilmuoti, 
kaip lietuviai reaguoja į prez. 
Busho deklaraciją dėl atnauji
nimo diplomatinių santykių su 
Lietuva, Latvija ir Estija. Taip 
pat buvo priminta apie ABC 
TV atsilankymą pirmadienio 
vakare. 

A. S. 
LIET. KRIKŠČIONIU 

DEMOKRATU IŠVYKA 

Po iškilmingų gedulo pa
maldų už Medininkuose žiau
riai nužudytus patriotus lietu
vius rugpjūčio 11 d., sekma
dienį, Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje ir po 
visų ceremonijų prie kryžiaus 
lauke visuomenė skirstėsi į įvai
rius renginius arba į namus. 

Viena visuomenės dalis vyko 
į LKDS Chieagos skyriaus 
rengiamą išvyką į Lidijos ir Vla
do Šoliūnų sodybą, esančią 
Willow Springs, Illinois. 

Nuvykus skyr iaus pirmi
ninkas gražiais žodžiais atidarė 
išvyką ir pagerbė buvusį 
i lgametį p i rmin inką Joną 
Jokubką, birželio 3 d. iškelia
vusį amžinybėn. Visi susėdę 
prie stalų, pastatytų medžių pa
vėsyje, pas i so t inę Lidijos 
pagamintu lietuvišku maistu, 
turėjo progos išklausyti pirm. 
dr . Petro Jokubkos gerai 
paruoštos kalbos. Jis savo kalbo
je palietė LKDS vaidmenį 
pasaulinėje politikoje. Išvykos 
dalyviai su malonumu išklausė 
šį pirmininko tartą žodį. Dar 
trumpai kalbėjo Eringiene. 

Kaip kiekvieneriais metais, 
taip ir šiais išvykoje dalyvavo 
gražus būrelis ne tik narių, bet 
ir svečių, pvz. Vliko atstovas 
Pilypas Narutis su žmona, kan. 
Vaclovas Zakarauskas, kun. 
Vytautas Bagdanavičius ir kun. 
Kazimieras Kuzminskas. 

Daugiausiai išvykos vyksta 
Šoliūnų sodyboje. Vladas 
Šoliūnas yra LKDS centro 
valdyboje. Nors diena pasitaikė 
karštoka, bet po medžiais to 
nesijautė, o. be to, galėjo 
svečiuotis viduje, kur buvo 
vėsinama. 

Dalyviai besisvečiuodami, 
besivaišindami nepajuto, kad 
saulutė jau slenka žemyn ir 
nenoriai pradėjo ruoštis į 
namus. Dar prieš baigiant šią 
malonią išvyką, valdyba pra
vedė negausų dovanų paskirs-

grupių žmonių ir juos uždega t y m ą £urio'metu b u ; o d a u g 

laisvės siekiais. 
Po programos prez. V. Lands

bergis uždarė žaidynes. Savo 
kalboje jis prisiminė netoli 
palaidotus žuvusiuosius, kur 
gėlės dar nenuvyto, žvakės 
nesudegė, o artimųjų skausmo 
ašaros dar nenudžiūvo. 
Prisiminė ir kitus paaukojusius 
savo gyvybę už Lietuvą. 

malonaus juoko. Atsisveikinę su 
mielais šeimininkais, su paukš
teliais bei žvėreliais apleidome 
tą gražią sodybą ir pasakėme 
„Iki kitų metų". 

Organizacijai tokios išvykos 
yra labai naudingos: nariai nors 
kartą per metus susitinka, pa
bendrauja, atnaujina senas 
pažintis. Svečiai susipažįsta su 

Primine irgi, kad yra kalbėjęs o r g a nizaci jos nariais, kartu 
didelių valstybių vadams, kad p r a i e į d į i a laiką, o ypač tokioje 
jie „vienu savo parašu gali mus sodyboje, kur ošia medžiai ir 
apginti, kad nebūtų mirčių č i u l b a p a u kš te l i a i . Be to 
Lietuvoje". Kol svetimųjų 
pagalbos nėra, mes turime patys 
atsilaikyti, save klausti, kaip aš 
Lietuvai padėjau ir ar aš viską, 
kas galima, padariau? „Tegul 
šitas vakaras, draugystės, dar
nos, solidarumo vakaras, te
būna ištikimybės Lietuvai 
vakaras! Tur ime daugiau 
padaryti. Padarysime. Bus Lie
tuva laisva!" 

Sugiedota „Lietuviais esame 
mes gimę", buvo išnešta 
žaidynių vėliava ir išėjo spor
tininkai. Uždarymo iškilmės 
prasidėjo 10 vai. v., o baigėsi po 
vidurnakčio. 

5 vai. programoje Šulaitis dar 
papildomai parodė trumpą 
vaizdajuostę iš Palangos — 
dainavo veteranas estradinis 
dainininkas Stasys Povilaitis ir 
žmones juokino humoristas 
Juozas Zabaliauskas. Juokėsi ir 
Seklyčios svečiai. Soc. reik. 
taryba yra dėkinga ŠulaiČiui už 
puikias vaizdajuostes ir visus 
paaiškinimus, kurie padėjo kai 
kuriuos matomus vaizdus 
geriau suprasti. 

Po programos dar buvo svečiai 
paprašyti rugsėjo 2 d. rytą vėl 

or
ganizacijai į kasą įplaukia vie
nas kitas doleris. O juk jis taip 
reikalingas. Visi yra dėkingi už 
tokių išvykų suruošimą. Pagar
ba va ldyba i ir sodybos 
savininkams. 

Ant. Repšienė 
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